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DUAS PALAYRAS

(A SERIO)

Essas paginas sao para rir.

Originou-as a curiosidade que despertarain alguns

artigos humoristicos, publicados sob o titulo de Ri-

dendo.

Ha n'ellas referencias pessoaes, como nao pode
deixar de ser, para quo os periodos nao tenham a

aridez dos discursos do sr. conselheiro Adriano Ma-

chado; mas sao referencias a vida social e a parte

que n'ella tomam as individualidades, que chamo ao

tablado da ironia.

Respeito sempre a vida particular e isso que ha

de mais nobre e sagrado na sociedade a familia.

leitor verificara que, na composigao dos artigos,

segui uin processo de critica differente do usado, ate



SINA.PISMO.S

hoje, nas polemicas littcrarias e politicas da nossa

terra.

Snscitada tuna qucstao, cxgottam os adversarios

os argunientos mais on
'

menos concludentes, que as

suas intelligcncias Ikes fornccem; dcpois, invariavel-

mente, vein a critica estulta e pueril da redaccfio dos

periodos, sua coinposiyao grammatical, ortograpkia,

etc., e conclue-sc com as allusoes a vida particular,

em termos de collareja c argument acao dc viclla. Te-

inos visto muito d'isso por ca . . .

N'essas paginas ha artigos inoffensivos e ha pe-

riodos, em quc a ironia e violenta desde ja o de-

claro porque forain inspirados no affect o. quo a

esta terra consagro e no vehement^ desejo (pic nu-

tro, dc que clla sc libert(^ da ijrnobil inercia, quc a

domina c de infliiem-ias ridiculas. ([lie a amesqiii-

nham.

Doscarna-sc n'clles. com o escalpello do sarcasmo,

a partc d'estc or.iranismo (jue a podridao ataca, ap-

plicando-se, coino cauterio, o ridiculo e a irariralhada,

como dcsinfectantc : mas uao influc n'essa operarao a

sensualidadc brutal do estripador londrino. on a fc-

rocidade selvajrem da sanguinolenta trajredia dc Pan-

tin. Ha a insensibilidadc e a firmexa ib.
1

pulso, quc a

Sciencia recommcnda ao operador quaudo, para sal-

var orgaos essenciaes a vida, Ihe impoc a imincdiata

extirpacao e cautcrio violento d'outros, que o mal

apodrece.

Essas linhas forarn, pois. pautadas pela dignidado
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e nunca n'ellas predominou a influencia de resenti-

mentos mesquinhos, ou a intengao do referencias of-

fensivas, que seriam torpes, como anonymas.
Eis o men programma c se alguma vez se desfi-

velar a mascara do Zinao, oxala que uma erronea

interpretagao do que se vae ler, nao fac,a afrouxar a

-acgao nervosa, que koje me extende a mao de mui-

tos amigos, que figuram n'essas paginas.

Passo a afinar a rabeca.

Yalen^a Xovembro, 1889.





los potoes de Yalenga

Entrevados, paralyticos, cegos, escrofulosos, tisi-

cos. hydropicos,

Velhos, mulheres e creangas,

que sois o producto dos residues caput mortuum

da Humanidade e por ahi vos arrastaes, penosamente ?

aos sabbados. disputando, a dentada, o magro cliabo

que as dcscarnadas maos, em publico e notorio arroto

de rothschildica generosidade. vos arremessam os po-

derosos Cresus da nossa terra
;

miseros, que tivestes a desventura de ver a luz do

dia coada pelas frestas da mansarda, quando esses



10 81NAP1SMOS

mesmos atomos e moleculas a que dcveis a vida, atra-

//indo-se. ou adeantando-se no seulabutar constante,

podiam gerar-vos entro arniinhos e flores. entrc aro-

mas e caricias;

prccitos, quo dormitaes, tiritando c gemcndo com.

fome, enroscados, como caes, na ampla escadaria da

Asst'inblea, em noites do baile e de festa e vos ve-

des apartados, como reprobos, isolados como hydro-

phobes, d<> ruidoso e alegre tumultuar da vida, em

que ha risos, mulheres formosas, affectos e diainan-

tes;

parias. ([lie a doeiira al.srcmou ao catre da dor. e a

([iiem a luz formosisslma da alvorada vac cncoiitrar

no estertor da airoiiia. nas convulsGos do soffrimento,

nas infcrnaes torturas da miseria essa mesma luz

que di'spiTta e illumina a caravana alc.irre. (juando,

oxhu)>erante de vida. de mocidadeede pra/er segue,

ruidosa, ao Faro, para rcspirar <> oxy<renio das mon-

tanhas e admiral- as snrridnitrs paisai^vns da Natu-

reza, d'cssa desalmada ^[ae. ([lie para vos so teve

quadros sombrios, horrorcs, vendavaes de intbrtunio,

ab3
rsmos de soilrimento:

famintos, que espreitaes com olhos soffregos os doi-

rados saloes de Pantagruel e de (iarii-antua, e vos

sentis deslumbrados com o faiscar dos crystaes, al-

coolisados com os aromas das iguarias, estonteados
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coin o espumar do Champagne, ate que o lacaio vos

atire o osso que o mastim disputa, on vos expulse a

chicote, para que a iniseria dos farrapos nojentos, o

fetido dos membros descarnados. a pallidez cadave-

rica da face, nao vao perturbar a alegria dos convi-

vas, recordando-lhes que ha por este mundo gente que

nasce, vive e morre, sem conliecer o que e Champa-

gne frappe, Punch a la romaine, ou Riz de veau a la

Tartare;

imprudentes, que vos atreveis a bater a porta do

Hospital depois das oito da noite, coino se a Cari-

dade nao tivesse niais que fazer, do que estar a vossa

espera, e por alii appareceis, depois, mortos nas mu-

ralhas, coin o vcntre para o ar, olhos esbugalhados,
nicmbros hirtos, esverdeados, cheirando mal;

rcprobos. que nem entrada tcndes nos templos,

onde imaginaes que, por la estar Christo, se egualain
as condigoes, ignorando que o Christo da inissa do

meio-dia nao e vosso, mas o dos argentarios que, para
illudirem a consciencia e satisfazerem as exigencias
da vaidade e as apparencias da hypocnsia, Ihe dao

capas de velludo e coroas de oiro
;
Ihc fazcin compa-

nhia nas longas noites do inverno, distrahindo-o com
essas imrnoraes bambochatas das Novenas e da Se-

inana Santa, com a somnolenta inelopea da padra-

Ihada, com as intrigas e confidencias amorosas, coin

o cochichar mordaz do beaterio, que entre Torres
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eburnea c Mater castissima, discute a confecgao de

urn vestido da Torrona, ou do Blanco e Ihe fazem

venias, e batem no peito, e andam por ahi, de porta

em porta, ostentando cynicamente crengas, que nao

possuem. crengas, que nao comprehcndem, a pedir em
nome de Christo, que e o symbolo do amor e da hu-

mildade, os cinco tostoes da subscripgao, quando a

mesma hora, infelizes, olhaes, solugando, para a cs-

cudella vazia e as creangas vos inordem os peitos,

porque ja nao tendes leite, nem o calor da vida. . .

Velhos, mulliercs e creangas,

escutae :

Ahi tendes esse livro.

Lede-o, ou dae-o a ler. E se entre os ricos e os

felizes da vida esses periodos nao se crystallizarem

no oiro da esmola encontraivis ahi lenitivo para

os vossos infortunios, porque ficareis sabendo, que

nas regioes, onde so imaginaes venturas, oiro e risos

tambem ha, como entre vos. pustuhis da vaidadc,

aleijoes do ridiculo, febres da aml>i<;a<>. contrarrucs

da hypocrisia, doengas e disformidades mais dolo-

rosas e repugnantes do que as vossas, porque nao

inspiram compaixao nem dor, mas, apenas, tedio, iro-

nia e a gargalhada.



Microbio

Tivemos a porta o Microbio.

Eu ja o esperava.

A gente, para falar a verdade, porta-sc mal ca

por baixo e o Padre Eterno deve, coin justa razao,

encrespar as sobrancelhas coin urna boa dose de man

humor, quando o globo terraqueo, no sen incessante

rebolar por essas immensidades. Ihe apresentar a

vista a formidolosa praga e os seus arrabaldes.

Aquelle nefando e escandalosissimo caso, que tanto

alarraou a fe das christandades e a religiosidade das

beatas da nossa terra a prisao da Santa, arremes-

(i) Este artigo foi publicado, quando a Junta de Saude inventou o

crobio de 1889.
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sada aos baldoes para os ferros dc El-Bei e para a

jurisdiccao autocratica do Borralho, do sucia com os

desobedientes c reaccionarios philarnionicos de Gan-

fcy dcve tel-o incommodado scriamente.

Mas ha mais. E recente outro caso mais escamla-

loso ainda, que aqui, a puridad<\ you rcferir.

Xa vizinha villa do Monsao perpctrou-se, hapouco,
uin gravissimo attentado contra a Moral, contra o

respeito as coisas sagradas c sericdado das nossas

crengas religiosas.

Ao ([in
1

parece, o conspicuo Scnado nao pivstou a

dcvida attenrao a iriianla da Santa Coca c csta. ja

enfastiada coin as intcrminavcis polcniicas c dia-

tribes dos srs. padiv Siniao. Cactano Jose I)i;

outros rospeitaveis jornalistas. cscapou-so a soiTclfa,

internando-se nas terras da (ialli/a atr l\edon(lclla.

onde foi visitar a Coca ila localidadc.

()ra, se^undo se conclue, csta era dc scxo di tie-

rente e. de incestuosa copula, resnltou unia ('o(jui-

nha, queosnossos bons vi/inhos tiverani a iinprudcn-

cia de apresentar cm pnblico na ultima procissao de

Corpus-Christi, com grande .sraudio dos atheus e su-

pronia indi.u'iiarao do t'errador da localidade, contra-

ctado para S. Jorge, quo. em altos brados, reclamava

maior salario, visto que ajustara a lucta contra uma
so Coca e nao contra duas !

E pcrraitti que vos diga. respeitavel Senado mon-

sanense, a fe de Deu-la-deu, que foi incorrecto o vosso

proceder! Contra Cocas com familia deve-se, indubi-
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tavelmente (as pandectas o determinam, artigo 1:007),

pagar mais caro o S. Jorge.

Ora, com todos estes desacatos, repito, o Padre

Eterno dove trazer-nos de ponta e claro e que, mais

tarde on mais cedo, ca teriamos ocastigo: on qual-

quer das pragas do Egypto, on nova Exposigao de

Rosas, ou novo consulado do Joao Cabral, ou mais

dois falladores. como os srs. Abilio e Leopoldo.

Do Mai, o menos. Yeio o Microbio.

As planicies do Ganges ja deram o que tinham a

dar. Egypto, a India, a China, a America Central

sao insupportaveis n'esta epocha, com as suas eleva-

dissimas tcmperaturas. Microbio e d'uma organisa-

Qao especial, que dispoe de todos os recursos para

facil e rap'ida locomocao; anda sobre as aguas, como

Ulysses, de chinelos de liga. e no ar, como nos,

no sobrado das nossas casas. Eequereu, pois, licenga

para uma viagem ao extrangeiro e o Padre Eterno,

extendendo o index, indicou-lhe o caminho.

Microbio preparou-se convenientemente com repe-

tidas abhiQoes hydroterapicas, como o sr. Albino;

abotoou o sen guarda-po; sobragou o guarda-chuva ;

despediu-se da familia e, dc mala de viagem e guia

Baedeker na mao, atirou-se ca para o Occidente e

parou em Yigo.

Pelas condi(;0es cconomicas da viagem, que nao

teve caracter official, nem reclamos, nem discursos

de congratulagao dos Presidentes das Camaras e das

Juntas de Parochia, este Microbio deve ser diffe-
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rente, do que visitou a Hespanha em 85. Deve ser

um Microbio burgucz, pacato, com inscfipcoes, rheu-

matismo e dinheiros a juro; talvez Juiz de Paz, ou

quarenta-maior contribuinte do sen concelho; deve

usar suspensories, botas de cano; tomar rape e dor-

niir com barretinho de algodao ;
deve ser um Microbio

sensato, austero e de bons costumes; de principles c

convicQoes firmes, assim conio o sr. Agostinho; bom

chefe dc familia, temente a Dous, inimigo dc M<il--a-

letes e de romarias, onde qualquer Pan-real aniolga

impunemcnte a massa cerebral, ou a niioleira da

humanidade.

Em Vigo apresentou-se, pois, modestamente com

um pequeno sequito de gastrites, gastro-enteritcs c

algo de typhos; mas apesar do incognito rigoroso c

da modcstia d'csta aprcsnitarau, simbcrum da sua

chegada, cm Lisboa, os conspicuos Membros ila Junta

dc Saud(\

Aquelles respcitabilissimos Esculapios, Argos vi-

gilantes, a quern estao confiadas as nossas cxisten-

cias, aborrecidos ja da longa inacgao em que vivcm

desde 1851, limitados a rubricar diariamcntc o f'or-

necimento dos ccmitcrios da capital, dc que sc cn-

carregam com inexcedivcl pentualidade, arregalarafio,

de jubilosos, os olhinlios, vendo em perspective um
Microbio legitimo, genuinn. naturalisado amcricano

pelo sr. dr. Arczcs. Tocaram a rebate no paiz.

Os pharmacopeias a^odaram-se em abuudantes

preparatives de tonicos, diaforeticos e antiscpticos.
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Koch. Pasteur, Brouardel, Proust, Fauvel, Fer-

ran, Easpail forani consultados cm laboriosas vigi-

lias.

As tropas, emocionadas pelo santo amor da Pa-

tria, prepararam-se para o holocausto no Cordao sa-

nitario, que tao boas libras produziu em 1885.

Os amanuenses, prevendo uma valente razzia en-

tre os chefes caclieticos e tropegos, saboreavam as

delicias d'uina rapida promogao.

Maridos, com vida atribulada, suspiravam volta-

dos para o septeiitriao . . . Tudo se preparava, emfim,

para receber o Microbio.

Entretanto. palitava elle a sua ociosidade. em

Vigo, com alguns artilheiros, que ainda se nao sabe,

ao certo. se foram victimados pela febre, se pcla

gangr.cna originada no excesso de limpcza, em quc vi-

viain . . .

Informado dos prcparativos, que no no.sso pai/

sc faziam para o receber, Microbio Bacilla malhumo-

rou-se.

Antipathizou com a calva luzidia do sr. dr. 'M'ci-

ra, cncarrcgado officialmcnte de o saudar em noinc

do governo lusitano.

Alterou repentinamente o itinerario e . . . foi-sc.

La desapparcceram com elle as fagueiras espe-

ranr-as dos amanuenses, dos maridos infelizes c as

colcras dos senhorios de Valenga, que em 85 foram,

violcnta c despoticamente, espoliados dos seus dirci-

tos tie propriedade por um governo futrc c pouca-



18 SINAPISMOS

roupa, que teve o descaro do pagar, conio alugucl do

novc niezes, uns miseros centos dc mil reis, que re-

prescntam o dobro do valor das propriedades.

La desapparecerani as rac,oes do l.
a classe e

aquellas encantadas folhas de kilometros, que deram

aos tropegos inembros locomotores de amigos meus.

obesos c adiposos, a agilidadc e ligeireza do inais

leve e roputado andarilho . . .

D'esta vez, ainda, destc xaque-mate ao Padre

Etcrno, oh <rramle doutor Lourcngo!

Augustus Sampaius, scnlior da Balagotia; Intcn-

dente genii dos sorviros i)hyloxericos, digo. (
r
j
anti-

microbicos da fronteim: Coininissario g(>ral dos inof-

fensivos CerlxTos da policia concelliia e, como tal,

terror dos Troppinaus-e Jacks adventicios; Chefe da

Kepart%io do expedientc do sr. Administrador (que

Deus Guarde): Director da KVpartirao Municipal dc

Hj^giene e Seccao annexa das toleradas. artes jnl'm-

nas e valldd'tni* ; Inspector do serviro das bombas e

de seguranc;a publica: Fiscal dos pesos c medidas;

(1) Este digo nao
'

consequencia d'uma simples abstracrao do men es-

pirito. Originou-se no ti-atamento, ha dias applicado no posto de desinfec-

cao do Caes, onde os viandantes eram considerados parreiras phyloxfra-

das e polvilhados com enxofre ... a folle de sopro.

E econumico e nao faz bem nem mal.

Antes polo contrario.. .
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Sccrctario pcrpetuo das Juntas de Paroclria; Orga-

mentologo official das Confrarias e Irmandades ser-

tanejas; Irmao do SS. Sacramento; Mesario e Ex-de-

finidor da Santa (
1

asa da Misericordia; Mordomo da

Senhora do Faro, da Senhora Santa Luzia milagrosa

e outras Senhoras d'aquem c alem mar, terras da

Urgeira e Taiao; Mestre de cerimonias nas contra-

dangas lithurgicas das nossas festas de Egreja: Es-

tatistico distincto dos fogos. productos, criminalida-

de, bipedes e quadrupedes do Concclho; Numismatico

abalisad<j: A^ricultor omerito; Actor consnmmado
;

phantasista original c querido das damas, em debu-

xos de lettras para lengos de namoro homem que

representas, na vida social da nossa terra, a mais

completa c complexa. a mais genial expressao da

actividadc liumana Augustus Sampaius, senhor da

Balagotia eu tc saudo !

Ao fallar no Micobrio. que tanto apavorou os

conspicuos P^sculapios da Junta de saude, e que tao

ridentes esperan(;as fez agora despontar, no horison-

te ennublado de muitas financas oscillantes, eu nao

posso esquecer o ten nome, porque foi a ti, ao teu

provado zelo, assaz reconhecida sollicitude, desempe-
nada actividadc que a Patria, eu e a minha prole

devemos a desejada inimunidadc do terrivel
Bacilla^

na campanha de 85.

(
1

ommovc-se-me profundamente a alma; inun-

dam-se-me os olhos de lagrimas; sensibilizo-me, como

se tc ouvisse no palco com as lamentaQoes de pae
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tyranno c infeliz; foge-me clos labios o riso. como so

to aturassc o cspirito n'essas libertinas extrava pan-

das a quo to das no Carnaval, encadcrnado do prhi-

cez, on a antiga, com os ouropeis c a farrapada do

ton guarda-roupa (boceta pandorica do friolciras e

do trac,a) percorrcndo as casas serias, com Brando

gaudio das matroiias do ten tempo c abundant e co-

Ihcita de mysti lira roes, intrigas, pan ra das de riso.

chavonas de clia e tostas com mainei-ia ([iianilo me

recordo, oh Ualau'otio illustre. dos tens serviros no

cordao sanitario!

Noites tempestuosas que passastr; aspert^xas do

inverno; longas caminhadas
;
rhnva. venio. frio. 1'ome

C sede; graves perturl)a(;ocs nas runcrrn-s diuvstivas:

fraqnexa nas coiitrac^ocs peristalliras. ocrasionanilo

inroinniodas e demoradas arrninnlaroes no nir.nm:

nas longas noitcs de vinia. ao avi/inliar-se vnlto

somhrio e suspeito, atVonxameiitos insiantaneos do

x/tlihif/trr coin detei-a-.-rns abuiidantes. entra<inccc-

doras; fartas exhalaeoes de arido carbonico e liy-

drogcnios carbonado e sult'nrado c tudo isto ]>elo

amor da lininanidade. provocado pelo mais desinte-

ressado altrnisnio, inspirado na mais acrisolada phi-

lanthropia (\ depois ainda. aBravado com os arran-

cos da tua dyspepsia cbronica c com a in.irratidao da

Patria de quern, coiitrariado. espezinliado na pure/a

dos tens sentimentos humanitarios. tivcsto de r(
ice-

ber. a fortiori, umas mesquinlias dezenas de libras !

Tu. Balagotio ami.u'o. engrossastc o longo mart.y-
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rologio, da Patria. Salvaste-a e continuas alii esqne-

cido, ignorado, com a tua dyspepsia e o ten barretinho

de soda preto. condenmado a tun eterno roQ-ar de

canhocs do casibeque na mesa da Administracao,

sem uma conime.nda, sem veneras hespanholas, que
se vendeni ao alqueire, scni uni viscondado sequer!

Mas eu, conterraneo illustre, nao serei tambem

in.irrato. Ja que esse Ze Barros pequemno foi insen-

sivol aos vehcmentes protestos do ten amor, c te nao

fez Commissario das Policias, com pingue gratificaciTo

de catcgoria; ja qne o teu Chefe no Cordao se nao

compadece dos olhinhos de ternnra e piedade, com

cine tu, com vezes por dia, Hie fitas a janella, en te

protegerei, cidadao benemerito e prestantissimo.

Tn soffres. Essa dyspepsia cniel, quando se nao

fala em Microbio, mina-tc a existencia, cnrva-te o

tronco, descora-tc a face, dissemina no ten organis-

mo os germens de uma anemia lenta e perigosa.

Hrown Scquard nada te pode fazer.

A Dens nada posso pedir a ten favor, porqne tu

tambem foste connivente. com esse feroz Attila do

Registro predial, na prisao da Santa.

Xada tcmos a csperar do Ceo, mas recorretoios

ao Olympo, que outr'ora fazia tao bons milagres,-

conio o Senhor S. (.ampio, que sua uma vez por anno,
on a Senkora da Cabega, que, para mostrar com-

petencia na cura de fracturas da dita, reunc traiQoei-

ramente na sua festa, quantos caceteiros comem
boroa e feijao, por estas boas vinte leguas cm redondo.
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Pois bem! Que Jupiter ou^a os incus rogos. .la

quc as delicadissimas funcQocs do teu organismo to

consentein apenas o leitc. conic alimento. quo Kile

te mande lo, para quo tu, nas suas com tctas. possas

de noite e de dia chupar a vida, novas forces, novos

eleinentos e os tens tecidos toinein, a breve trecko, a

salutar obesidade do sr. Joao Ignacio, do sandoso

doutor Pacheco, ou do nosso prestantissimo deputado,

o sr. Visconde da Torre!



II

Passe-Calles

Oh Justininlio !

da ca o brago...

Ora aqui tern Y. Ex.a um rapaz, que se o Ma-

rianno nao atira para o Pico, era muito capaz de se

guindar ao pico da popularidade, ca na terra.

Ainda nao conheci quern inais syinpathias ti-

vesse entre (lero, Xobreza e Povo; mas tanibein,

ainda nao conheci rapaz inais sensato, conciliador e

servicaL

Para chamar a paz um casal amuado; para pre-

gar Moral as creadas de servir; para uma visita dc

pesamcs. a rigor, com o resigne-se V. Ex.a com a
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vontade do Altissimo engatilhado; para dirigir uin

bailc nos tricanes; para entrcter senlioras nas reu-

niocs da Semana Santa, cm S. Estcvao, on nas do

Carnaval, na Assemblea; para acompanhar familias

a niissa das onzc; para rcprcscntar a Assoriarao ar-

tistica; para umas funcQoes scrias dc secrctario (ti-

nlia o uionopolio) ; para a dcscriprfio d'uin baile no

Mciixtif/r/ro das sala*; para dirigir a cloirao das co-

inadrcs. a coisa mais rcdoiulaiiiontc patusca c into-

rcssantc, quc gcntes da Cnroada tccni produ/ido--

nao ha. nao houve, ncm nunca liavera qucm o

eguale.

(^uando passava na rua do S. Joao, todo tcsi-

nlio c perli(init(Mcs. apcsar da inaiiTc/a c do nari/.

di/iaiu d'ollc

as niGninas e muito cn^rarado.

as manias r muito svnipathico.

os papas <'' muito b.in uioro.

os vclliotcs e . . . e . . . e . . . o Justiniiiho.

Estava nos bailos como cm sna casa. So tiulia

nm dofeito para homem de sala: dangava pouco c

mal.

E cu digo porquc.

N'um bailc da AsscmblGa reimiram-sG, em
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drilha do Lanceiros (a mcsma que David dancon ao

pe da Area) os srs. dr. Lopes, dr. Ladislau, Padre

runha e Justininho.

Justininho gostava do florear nas marcas. Orde-

non urn chevaliers au milieu, e os quatro Cavalheiros.

enthusiasmados com as damas, com a musica, com

as luzes e com as flores, avangaram com ropia.

Eu nao sei bem, como aquillo foi. que sei, e

que se chocaram, que se enarigangaram, e dc tal

forma foram abalados os respectivos e respcitaveis

vomeres e cornetos, que o sangue espirrou, e os qua-

tro ravalkciros foram retirados, em bragos, da sala.

As senhoras desmaiaram. baile acabou.

Foi o diabo.

D'ali cm deante, tanto o sr. dr. Lopes, como o

sr. Padre Cimba e o Justininho (V. Ex.a deve tor

notado isso) dao-se pouco a dan<;as. (^ueiii continuou

foi o Ladislau, porque esse, no tremendo choque foi

o mais feliz. Como e pequeno e de baixa estatura, o

sen nariz nao abalroou com os outros; rogou no um-

bigo do sr. Padre Cimha e enfraqueceu o choque.

K verdade: aqui esta mais uma vantagciu quo a

gente tern, em dar falta ao estalao.

E ainda o sr. dr. Pestana se entristece o zanga,

quando o alfaiate Ihc pede noventa centimetros para
umas calgas, e Ihe assevera, que nao necessita de

mn metro c dez, como os outros scnhorcs!



26 SIN A I'I>.M i >>

Sou amigo do Justininlio, mas ja Ihc roguei uina

valontc prapfa: o talvez fosse por isso, que elle to-

wn nilcm com o IVrcira.

Ku conto o caso. porque nao e de sc^rcdo:

Lavrava por alii cssa cpidcmia. poor do quo coin

niicrobios. das cliaradas.

Xas Assemble-as, nos Clubs, nas lojas. nas mer-

ccarias. nas Ixiticas c nas nossas casas. niio sc tra-

tava d'outra roisa.

O Almanacli dc Lombraiiras. cssa cscarradrira

d(^ quanto si.Miisaborao oxistc n'cstcs rcinns. illias

adjacontos. terras d sabia r da Tijuca. cspalhara.

por tmla a partc. os .iroruiciis da maldicta mania.

Havia enigmas: cliaradas anti.iras. novas, novissi-

mas. coin proinio. scm dit. cm pn.sa < cm verso:

dc- nas custas 1. scm indicarao syllabica: om-

fim. do toda a raca o foil in.

Descobrira-sc. (pic para cspalliar o flato c i>ara

aqncccr os ])cs. no invcrno. nao liavia inelhor reme-

dio do quo: cliaradas. quhio c trhita e ">i< dc bocca.

Justininlio dove uiua boa partc da sua poimlari-

dadc. entrc as damas. a facilidadc com quc

charadas. Em so Iho dixcndo :
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que e, que e

Que toca de dia

Xo alto da torre

de Santa Maria '?

respondia logo, immediatanicntc :

-E urn sino. .

Ora, uma noite, isto foi, talvez, ha doze annos

estava eu a mesa do trabalho com a familia.

Minha mulher fazia meia. Minlia sogra la estava

com as charadas.

() rapaz mais novo o Toneca estudava a licgao

dc francez. outro o Zeca andava com a Avo

a cata de decifragoes.

Eu estava a turrar com somno, mastigando entre

bocejos, uns periodos muito alambicados, em forma

de lambedor. com que Justininho descrevia um baile,

no folhetim do Noticioso.

Soavam todos aquellcs estafados bordoes de

gentilissimas damas coragoes feridos sorrisos an-

gelicos amores gruta dos ditos arrufos ho-

ras fugitivas rccordac;oes saudosas rainlia do

baile reticencias etc. etc. etc. .

V. Ex." deve conhecer tudo isto
? porque de mil

bailes, que tern havido cm Valeria, appareceram mil

descripgoes eguacs.

Sao como os necrologios do sr. Vcrissimo de Mo-

racs. Estao sempre promptos. A questao esta cm se



tlar o nomc do perecido. As vozcs. ha o sen engano,

mas cscapa.

Por cxemplo :

Ha annos, morren n'esta villa uin vclhotc com

90 janeiros.

Estonia <ro iraqiuMro o aiTuinado. atarara a noito

uma pratada do arroz com lampivia e... anvt'rrr-

ram-llic os pes.

Tambem. t'oi uma int'dicidado. porquo. so o sr-

dr. ]
Jachcco (diira-s< a vcrdadc) chc^a mais i-cdo

nma hora, o IIOUHMM. cm vex dc monvr as In. arrc-

feccria as 9.

No ilia sciruinio. di/ia o Xotiritwt:

Mai* ifw
<(itj<>. nhnnln->-c nru as r///ryw/x n-f/incs.

fntjin Jioitlrn) dn t<mi, n>/ilnlu crtH'Inu-nii 1

. field /r/r/-

Vrl Pdmi. do* dj/'rrfos t/os 8U8 rdl'inJu^os yw/fx.

Polycarpo J<'2ci'i'/i. n<i/irll<t encantadora <
///////'/

<-rrdiir<t, <//' ffd <> nili-m . . . DtC.l

Ora, Policarpo l^c/cn-a. era cxai-taiiicntc a craitt-

ra do 9n janoiros. (pic a lamprcia victiniara! ( )s l>ar-

baros dos typo.irraphus. sc liaviam dc aprovcitar a

cbapa dos adultos, scrviram-so da quo bavia ])ara

as crcanras.

Isto sticcedc.

Mas, como estava dizcndo, on turrava com so-

mno, a cspera do cba.
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De ropcnte, levanta-se o Zeca c diz:

Oh Papa ! Quo e. que

Que. pela calada.

Gosta de dar

Marquez.de Vallada '?

Con, (*) diz o Toneca, que acabava de tirar no

Diccionario a palavra pescogo. (So o soube depois).

Levantei-me indignado, enfurecido com aquelle

cnorme desacato a Moral e a Decencia, praticado nas

minhas barbas!

A decifragao da charada foi immediata e violcnta

para os rapazes: duas valentes bofetadas!

Indignacao gcral da familia. Minha sogra levan-

ta-se irada c chanm-me tyranno!

Eetorqui-lhc que aquillo era cscandaloso, anti-

moral e era unia falta de rcspcito a gente graduada,

porque o sr. Marquez era HDL Marquez, estava no

sen direito de dar o quo qnizessc, e ningnem tinlia

que la matter o nariz.

Augiiientou o barullio, porque os rapazes. clefen-

didos pcla mac e pcla avo, cada vez berravam mais.

Levantou-so minha niulher, cliamou-os, e la foi

tudo a cliorar.

Xo dia seguintc, minha sogra, fiel as tradigOcs,

quiz requcrer o divorcio. Andei amuado oito dias.

(1) Isto (' francez e do mais decenlu.
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Data, ate, d'essa occasiao, o men rcconhecimento a

Isabelinha, creada do sala . . .

So quando fiz as pazes com minka mulher, e quo

conheci a origem da resposta do Zeca e a coinciden-

cia do significado.

Toneca, como e mais agarotado, lera o Pitujifio

v appetecera-lhe tambcm, sem saber o quo dixia.

metier a sua farpinha no senhor Marqucz.

Mas, tudo isto nao teria succedido, se nao fosse

o diabo do folhotim e se o Justininho nao tivcssc a

mania de chroniquciro de saias.

Veja V. Ex.a
,
como se pcrturba a pax d'nm lar e

n soccgo d'uma familia honosta !

Mas, eiFectivamente, o Justininho. para charadas,

era d'uma perspicacia sibyllina. Como elle, so a So-

ciedade charadista dos Torriyeis de Villa Eeal.

A gente reunia-se a noite na Asscmblea. Club.

n'esse tempo, estava ainda no embryao das socioda-

dcs pacatas. porque o sr. dr. Pacheco, se bem que

ja andasse, como o povo diz. com a barriga a bocca.

ainda o nao tinha dado a lux.

Ou se faziam charadas. ou sc jogava o quino.

Duas distracgoes innocentes e engragadissimas! Quc
saudosas noites! Que piadas! Que pilherias e face-

cias !
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Que espirito fino, alegre, saltitante, amenisava

aquellas horas!

Qnem mexia sempre nas bolas era o Melim. Uma
mania coino outra qualquer.

C'artao, dez reis; corda, sessenta reis.

Marcava-se a feijao carrapato.

Quern recebia as pagas, dava os trocos e quebra-

dos, era o sr. Agostinho.

Cada qidnada era rccheada de surpresas, ancias.

esperancas e decepQoes!

Trinta e tres, dizia o Melim.

Annos de Christo, exclamava sr. Joao Ignacio,

ergnendo-se, todo contentinlio, para gosar o effeito

da pilheria.

Andavamos aos tonibos com riso, e quern poderia

resistir?

-Vinte e dois!

-Patinhos a nadar berrava o sr. Baptista.

Ai que clemonios aquelles! A gente ate chorava!

-Trinta e sete!

- Joao Pimentel Castanheira lembrava o sr.

Elias.

Nao se podia continuar; estava decidido! Pois se

ate a ceia nos queria trepar a bocca!

- Venha a precisa, 6 vizinho e chegue-se ca, que

quero bulir nas bolas, dizia o sr. dr. Pacheco.

. Oh diabo! Isso nao, que podern ver as irmas da

Caridade, aconselhava eu, sempre prudente e cauto-

loso.



Sesscnta e seis!

Quinei! berrava o sr. cscrivao Brito.

Ora sebo! nmriMiirava tristomonto o sr. dr.

Evaristo. E en quo ja tinlia cinco quadras! Bom so

ve, quc os padres nao nasceram para trabalkos com

bolas.

Estavamos todos tristos, como a noito.

Alto! Koi rebate falso. Siira! di/ia o sr. Brito

todo rojuliilaiito pola I'acocia. o cas({uiiiaiido frouxos

d'a(iuollo sou riso. tao patusco o ta oriiz'inal: ki-i.

ki-i. ki-i...

Afiual. (iiioin (iiiinava sompro ora <> I.oopoldo.

Kst' diabo. la com os capollaos arranja-so

bcm . . .

K'oiinia-so. pois. ^ciito iiua o jicrspirax.

o YoiLra. qm- viu no Jardim das Plantas uma :/-

loin, com sosM'iita motros do COmprimentO;
o 1/idoro ([lie, como \ . Kx. ;1 sabo. doscobriu as

a.u-iias do 8. I'odro. 6 ami<>-<) do amigo Lopo e torn a

(irao-cru/ da Sociodado do (Joo^raphia o da ordom

do Sol, do Japao:

-0 Sorrao. (pio viu urn comboyo. (|iic lovava dcz ro-

ginioutos do inraiitoria, do/ do cavallaria, oito do ar-

tillieria. uni tic cn<ronharia: tudo om armas, officiacs

a cavallo. etc.. etc. (Isto foi no tempo tVuina iruorra

qualquer).
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o Machado. que, assistindo a uin bailc da Assem-

blea ate as duas horas da madrugada, apparecia, as

cinco, na praia d'Ancora, la ao longe, entre as bru-

inas do mar, dentro d'uma bateira, e ja em regresso

da ilka da Madeira.

o Maximino, que seiu perceber uma palavra da

lingua do Milton, encontrou uma iityleza, com qucm
se cntendeu muito bem.

o Leopoldo, que viu e apalpou os peudulos e o

ponteiro do relogio, que ficou entupido, nas alturas

do coccyx, ao larapio da rua do Ouvidor.

o Abilio, que conheceu o pae da mac. do tio, do

pae do dito larapio Rua da Quitanda, 23, sobre-

loja.

Emfim, tudo gente n'na e perspicaz.

E verdade: tambeni la estaA^a sua Excellencia, o

Senlior Governador e sua Excellencia, o Senhor Vice.

Na Academia real das Sciencias nao havia nic-

Ihorcs cabecas; nem na Camara dos deputados, sc

oxceptuarmos os srs. Oliveira ]\lattos e Visconde da

Torre.

Para arranjar charadas. quoin tinha mais gosto
c geito era o sr. Polycarpo Montciro. Pelos modos,
cartoava-sc com o mano de Lisboa, a tal respcito.

Ellc pensava um pouco c dizia:
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Que e, que e

Que faz : pum ! pura !

Quando Ihe arrima

Vinte e urn?

Justininho escrevia, logo, qualquer coisa n'uin pa-

pelinho ;
collocava-o debaixo do sen chapeosinho e . . .

sorria.

Nos andavamos as aranhas.

Tira d'aqui, poe acola...

Nada!

Senhor Governador. forte em Matbcinaticas
y

punha logo o caso em equagao:

^ pum -f 21 = x

tirava os logarithnios, deduzia todas as formulas da

triangulac;ri( :

Nada!

sr. Zagallo, que nao estava para contas, lem-

brava-se dos nomes de todas as terras de Hespanha,

por onde transitou no tempo das guerras . . .

Nada !
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Ninguem falava. Ouvia-se o zunir d'um mos-

quitinho.

De repente bradam duas vozes:

Adivinhei !

E o chapeo alto do men subordinado Duraes

dizia o sr. Borges.

-Nao e, nao senhor, E urn chapeo, mas o do

sr. Monteiro, dizia o Senhor Vice-Governador, que

ja, n'aquelle tempo, era o homem mais fino ca da

terra.

E! NaoelLevantou-seuma questao dos demonios.

Fala o Justininho! bradamos nos, como quern

recorre a um Juiz.

Justininho abriu o papelinho e mostrou, sorrindo :

Zabumba !

Eompeu nova celeuma. Ninguem queria ceder. A
final, depois de muito berrar, descobriu-se que todos

tinham razao.

Havia alii um caso, como o da Santissima Trin-

dade : tres pessoas distinctas e um so Deus verda-

deiro. Eram tambem tres coisas, todas distinctas,

todas eguaes e uma so verdadeira: o zabumba do

Justininho.
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N'outra noite, o sr. Polycarpo. entron na Asscm-

blea, mtiito contcnte, e esfrc.irando as maos. debaixn

do sen diale-inanta.

Tra/.ia uiiia rliarada mnito difficil, quo Ike levara

seis lioras a rompor.

sr. ('. Barros otftTcrni logo, coino jjremio, uiu

exemplar ilo sen drama: Marilid. oil a Mntrn do8 los-

ques.

hVuniu-sr o jiovo toilo. c oiiviu:

, qlU'lll ,

Que fax a ilonliri

E, sendo capclluo

Ksta. e ([lie nos deu airua pcla barba. I^axer do

homem e de inulkcr. e ([lie iiiinca podeinos coini)ro-

liender.

O maroto do Leopoldo, esse, parcce quo a [terce-

beu. SoiTiu-se, porcine tinha entrado Ji'a(iuelhi <iva-

siao c, pelos modos, vinka de se confessar . . .

Trazia no ckale-manta palkeiras da muralka . . .

Foi o AbiliOj que o traz de ponta, queni d<

briu isso.

Ningnem raatou a ckarada, mas desconfio qne alii
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anclou tambem influencia do premio . . . Parece-mo

que afugentou um pouco as ideias.

Isto e mera supposiqao.

Depois d'essa, apparcceti outra do sr. Zagallo,

mas matoti-se logo. Foi:

( ) uue e que e

Que da .so'/ e do

E se o Cruz Ihe bufa

Faz : P6. Pu !

V. Ex. a
certamente, ja adivinhon.

E um fiffle. Nao tcve graga.

Pois o sr. General podia apresentar coisa melhor.

Bastava que nos dissesse:

Ora digam ca,

Sera hesitar

Sc lioje na camara

Occupo logar ?

Claro e que ninguem rcsponderia, a nao ser que
so verificasse o conteudo do mais recente, do que ti-

vesse ainda a tinta fresquinba. dos officios com que
sua Kx. a

?
oito vezes por mcz, participa ao Senado que,
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por motives justificados sahe

que,

por justificados motivos entra

e vice-versa

e versa-vice.

Kste sr. /agallo, na Camara, lembra-me o Conego
Vaz.

Eu fui soniprc niuito agarotado e por isso me nao

admirei, do quo qucria fazer o Toneca ao Marquez de

Vallada. So por ahi houvcr al<ruma mania, com filka

casadoira, disponivel francamente que nao tenha

saudadcs da minlia pcssoa. porque Ike nao serviria,

ainda que fosse iunn<T<> nm.

Quando nao podia dar a minlia r/azeta a aula do

Conego. escapava-iiic scmpiv (^ue podia, ca para fora,,

para a murallia. onde os Guerreiros e os Gargoes jo-

gavam o piao e o escaliclm.

Juntos, eranios insupportaveis. Ignacio Soares

e o Ze. quando passavam por nos, tiravam com todo

o respeito o sen chapeosinho e tratavam-nos por Ex-

cellencia, mas ainda assim, levavam o seu puxao de

orelhas porque, quando estavam encarrapitados na

varanda de ferro, e se Ikes dizia ca de baixo:
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Presos como os macacos!

cuspiam, e atiravam com botas velhas.

Ze, hoje e homem cie genio e palpita-me que.

na Politica. ainda chega a ser importante; mas

n'aquelle tempo andava com o Iwra, home, e isto de

latim e coisa, que debilita muito a gente.

Como estava dizendo. quando me juntava aos

Ouerreiros e aos Gargoes, andava tudo. por ahi, n'uma

dobadoira.

Pelo Maio. ja tinhamos organisado uma inspe-

ccao rigorosa a producgao do concelho.

Era-mos, assim
?
uma especie de agronomos.

Se nos perguntassem :

Quern e, que n'este anno vem a ten

melhores peras? o Chico Veiga.

melhores melancias? o Boticario,

melhores meloes? o Ascencio.

melhores uvas? senhor Jose Rodrigues.
A este senhor Jose Rodrigues sempre tivemos

muito respeito. Quando, por acaso, nos cncontrava

perto do *Prazo, ou da Boavista, (a gente, ja se ve,

andava a passear innocentemente) falava logo em ti-
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ros, mortes, carabinas. pnnbaes, ratooiras. taradas.

raos do Castro Laborciro . . . o diabo!

Por isso, nao era como os outros:

o Cliico Y<Mira.

o Hotirario.

(Ill O

ora: o Sonhor Jos;'' Rmlri.irncs.

A tinal. fbi snnpiv 11111 santo. r ])a^ava o sou tri-

buto cm bcllas uvas c IKHIS uiolnos. cinno os outros.

Ku I'ahM no botic:irio . . .

Kra assini uos oiuros tiMiipos. mas liojc r caina-

I'ista c chaina-so o sr. Foiit-uira.

Kstc seulior r qur ims
j
rc^oii inn susto! IMI cou-

to. S6 nfu> mo torno massador para V. Kx. :i

As propriedades, como disso. cstavam dcbaixo da

viirilanria pormaiK.Mite.

quo a uva priucipiava a pintar, a pera a

inudar de cor, a mclancia a jranbar casca -dava-

nios assaltos medonbos!

Uma vez, combinamos o ata([iio as mclam-ias do

sr. Fontoura. Ainda ostavam vordos. mas-duas, on

tres, principiavam a carro^ar na cor.
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calor abrazava. Era nocessario ser urn Santo,

para resistir a tentacao.

A hora combinada, cntramos na propriedade, eau-

telosamente, sorrateiramente, como quern anda aos

grilles.

Tinhamos. ja, duas melancias cortadas e tratava-

inos de mettcr a unka. cm certa parte das outras (de

quo eu nao digo o nome, porquo pode ser lido por

senhoras) para vcrificar se estava molle ou rija,

quando ouvimos gritos de ar/arra! ayarra! e log'o,

apos. o ostampido d'uni tiro!

Ku nao posso explicar o que succedeu. Parcce

que nos agarraram pela g'olla da jaqueta e nos leva-

ram, pelo ar, ate a Esplanada!

Alii paramos, porque ja nao liavia ar no mundo

para os nossos pulmoes. Considoranios no caso . . .

Apalpamo-nos cuidadosamente, demoradamente.

Estendemos primeiranicntc uiiia perna; depois outra;

depois um braco.

Ciispimos. Passamos a inao pela caber-a,

^7lo liavia sangue.

Serenamos. Voltou-nos a voz.

S6 cntao vcrifiqnei quo, no ange da affliccao. *rm

q'ffi'cr. tinlia trazido as melancias!

Xao estava tudo perdido. que e o instincto da

conservac;fto !

Ainda nos inconimodava a ideia, de que o sr.

Eontoura fosse fazer queixa as familias o quo si-

gniticaria uina valcnte tapona.
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Felizmente nao succedcu isso, porque elle, no

a-uge do sen furor, (do qual V. Ex. a
podc fazer

idea, quando o ouve ameagar ceos e terra, cla-

mando, a porta da pharmacia, contra os seus deve-

dores) nao nos conlieceu.

Parece que Deus nao o dispoz para a nobre car-

rcira das armas, porque, ao apontar a espingarda, fez

como os pretos e os soldados brazileiros voltou a

cabcga.

(Quando novainente olhou, diz elle, que so viu

funio. Nao era so funio: cram nuvrns de po. que nos

levantavainos.

Ru contei agora este caso, porquc sonios todos

de maioridadc, pacs de filbos, elei tores, clogivcis.

<
i

jii nao toinos receio dc tapona em casa. Mas, ate

hoje, tern estado dcbaixo d'nin ccrto segredo.

Como d'aquellc endiabrado rancho sabiram tao

bons paes de familia, e que eu nao sei.

Sao effeitos da edade.

A gente muda muito.

Eu conbeQO pessoas, que na juveiitude faziain o

que podiam. Chcgaram, mosnin, a dar nome; e quo

agora, sendo uns santos, em certas occasioes embi-

am com qualquer coisa, c nem scquer consentem,

que no theatre se aquegam os pes.

Isto vac tambem muito dos genios . . . c dos co-

racoes.

Sao como Deus os quer.

Yalha-me Nosso Senhor Jesus Christ* > . ,
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Mas, veja V. Ex. a como eu perdi o fio ao dis-

curso! Tudo isto veiu a lume, para dizer que o sr.

Zagallo. na Camara, me lembrava a aula do Conego
Vaz.

Eu queria-me safar, como disse, e, volta e meia,
dizia ao Conego, levantando o dedo:

Senhor Mestre. da licenga de ir la fora?

Conego, on dizia: va. oti:

Esta la gente.

Mas aquillo tanto vez se repetia, que o Conego

principiou a desconfiar que era doenqa, como teve o

sr. Sampaio nas noites do cordao sanitario, doenga

que tanto dinheiro deu a ganhar a lavadeira . . .

Uma vez disse-rne elle: Oh, senkor! Eu nao sei

para que ca vem. Nunca tenho a certeza se o senhor

esta fora, ou dentro. Ao menos, quando sahir, deixe

aqui flcar urn papelinbo.

E foi d'este papelinho que me lembrei, com os

officios do sr. Zagallo.

Yoltemos ao Justininho.

Justininho escrevia nas gazetas. Inventou o Men-

sageiro das salas, aquella interessaute secgao, que eu
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nunca dcixo do lor, cm todos os jornacs. porque o

muito mais barato reincdio, do quo o Sodlitz Chan-

tcaud.

Foi tainbom cllo. quoin nrranjou as so.irnintos

classifirarocs para as dittorrnt<s posirocs so.-iars:

Juizes

Delegados

.Medicos

Negociantes

Bispos c Padres

Proprietarios

Cavalheiros

Oi'riciaos do cxnvito

( Jalo]iiis

integerrimos.

incritissiinos o diu'iiissimos-

habcis. (')

]>rol)os c lionrados.

virtuosos pivlados.

abaslados.

dc tillo tl'Jltn.

illustrados c ln-iosos.

caudilhos.

Meninas

Xoivas

Scnlioras soltciras

ditas casadas

ditas viuvas

(^narontonas

Jarroes

galantes.

o (Micautadoras.

inas daiuas.

virtuosas csjtosas.

inconsolaveis.

iuicrossaiitcs sciilioras.

rosjicitavcis daiii

Croauras ([iio uascem robustos moninos.

(1) Com esta classilicarao .; <[UP f.ii a* nuvc-n^ u sr. dr. Parhono. Nun-
ea o vi tao zangado, a nau ser quando aijuelle lianpniiro do Vi-o Hie res.

pondeu a leltra . . .
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ditas quo vivem intercssantcs filhinhos.

ditas que morrcni innocentcs anjinlios.

ditas quo, nem nascciu,

neni morrcm, ncin vivem mallogrados. (
l

)

Estudantes intelligentes c csperan^o-

sos.

Mcninas . . . do fallar infclizes peccadoras.

Conio V. Ex. :1 ve. aqui ha para tndo.

E pedir por bocca.

Esta classificacao tevc voga. Eoi adoptada em

Monsao, cm (Auninha polo sr. Ricardinho, em Cer-

vcira pelo sr. Romeu, cm Yianna pelo sr. Eugenio

Martins, em Paris pelo sr. Xavier do Carvalho, etc.

Nas ilhas Sandwich e- que eu nao sei, mas vou sa-

bel-o.

Ora, nos podiamos fazer um contracto com as rc-

daccues: abatiam mis tantos por cento nas assigna-

turas o mandavam depois, sem adjectives, os (-ava-

Iheiros, os Padres, as .Mcninas. . . dc fallar, etc., quo

a cntc ca so punha. . . a dispor os virtuosos e ft no*

tratos.

- Ksta cvidoutissima c valiosa manifestagao do pro-

grosso intellectual do nosso jornalismo deve-se, como

dissc, ao Justininho.

(1) Sa! .
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Justininho era correspondente de varies jornacs.

Tinha uni estylo especial, caracteristico, archaico,

indigesto, tirante a classico.

For exeinplo: se fosse necessario dizer n'um jor-

nal, que a esposa do men amigo Fabricio dera a luz

inn rapaz, e que ja estava pronipta para outro, eu

emprcgaria, pouco mais on menos, essas palavras.

Justininho diria:

Comn in'i'ntttieiainn*. a rirtiiosa consorte do nosso

dilcrff) luiiigo Fultririo. prol)o e honrado negociante

(Testa formidolosa Pra^a, deu a In: nn i>r<>t<>rita terga

feira, urn rolitsto c infrn-Mtntr m<'niw>. nnr prc-

sentemente e o enlevo dos sens tao extremosos, quao

aprn-inrt'lfi pmr/oiitores, e o encanto de todos os que

Iwje gozam a duntm ineffavel, d'aquelle pequcnhio

ser.

A parturient*
1 fneuntru-sc jd, gramas ao Altissimo,

liberta deperigo, devendo, tambem, a sua rapida conra-

lescenfa ao desvelo e intelligent*'* en/dados do distincto

e perito facultative, o ,sy. dr. Paclieco. (')

A suas ex. a* enderegamos, em nome da rcdacao.

os nossos emboras; e seja permittido ao auctor d'estas

mal esboc.adas linhas. induir as suas cordiaes felicita-

(1) Para partos era o melhor clinico que ca havia. As senhoras viam-

Ihe a barriga e. . . suppunham logo simultaneidade de soffrimento.
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, que jd algitres exprimiu, como o mais obscuro, o

mais somenos admirador das excelsas virtudes, que
exuberantemente adornam suas Ex. as l

Ora aqui tern V. Ex. a o que e uma imaginaQao

fertil, e a triste figura que faz uni pobre Fabiano,
como eu, quando escreve nas gazetas.

sr. Verissimo de Moraes, em tal caso, escreve-

ria, ou nao escreveria o mesmo.

Se fosse convidado para a festa do baptisado,

usava exactamente d'aquelles termos, e accrescen-

tava :

Todos os convidados d'aqaella esplendurosa e inol-

vidavel festa se retiraram altamente penlwrados, com a

nianeira fina e delicada, e inexcedivel amabilidade

que so a, verdadeira fidalguia de sentimentos e nobrezd

de caracter podem conceder com que o Ex.mo Sr. Fa-

Iricio e sua Ex.ma Esposa acolheram aspessoas, que ti-

veram a lionra de entrar em sua casa.

Que perduravel ventura, e immensas felicidades?

lafejem o bergo do penlior de tantos affectos . . .

Se nao fosse convidado, o parto e o baptisado se-

riam assim annunciados:

(1) Justininho. Desculpa se foi tolice. Faz como o sr. Illydio Bias:

declaracao rios jornaes. Eu c& nao me zango.
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A C$IHI do >r. Fabi'ieio ffi'tt n In: >nn ra
i><i.i,

i,,
&s seis <' rncia da f<tr//<'.J<>t Imirtixiidn na

</<' '
s

'. tixfrriio.

K on iariii o niosnio. so tivosso jornal. A <ronto

Irata IXMII. ([iioiu licni a trata. Istn ja era assini no

tempo do No i*. o ainda nao liavia "-a/ctas.

N'osta classc do ira/otoiros, ([iioin rasoavolinonto

so distiim-uo, o o Aiirolio.

Tom inn cstylo tl \'ictor IIim-o o <iuorra Jun-

(jiioiro.

Isso oxplira-so imiito I'acilinonlo.

I'lsta ])i-ovado (pio a Matoria antla n'osto iniindo.

mi constanto .irin: o ([iio as iiiolorulas. (pio actual-

inonio ostao no corpo A. podoni inuito bom ostar,

amaiiha. no corpo H.

!] soinlo assini, nan admira <jno na massa ecre-

bral auroliana. so anichom al.ii'iinias collulasitas va-

.iralmndas o patnscas ds -Tandos pootas.

LNM'ordo-mo. ainda. d'aqnolla Brando qiiostao. (\\\r

olio snstontoii. no J'riiiiriru dc .'l<uviro. contra o

Kxorrito, ]>or causa do IJcal d'A<rua.

Alii vao uni trocho o diiz'a-mo \'. Kx.
;l

. so llio

nao paroco (pio osta londo a Morte de 1). Joao, on a

Legenda dos Seculos:

A lei (' SM urna coin a <->}iuil;i <la -Justini !

1'alpitam ct)rai;ocs n.jlirrs, sob as dobras da jaqueta.

Como palpitam e sc or^ulhani debaixo da fardctn.

Quer sc cinja uma cspada, quer o cabo da rabira.
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Ha leis a obedecer. E com vontade. ou com magua,
Das batatas e do bacalhau que gastaes da Cooperativa.

Haveis de pa^ar. inteira, completa e positiva

A decima quc todos pagam: os direitos do Real d'Agna! (
l
)

Aurclio tern, tambem, incontestavel merecimento

no theatre; mas nas doiradas espheras cm que, entrc

nos, a Arte alii se expande e libra, nunca a minha

nervosidacle c a dynamica do men espirito foram,

tao extraordinariamente abaladas, como n'essa sau-

dosa noite, em que aos incus olhos e sentidos se

patcnteou a intui^ao artistica mais nitida, a percc-

pgao psychologica mais frisante, que tenho logrado

adinirar nos palcos dos grandes centres civilizados.

Allude a magistral execucao c genial rclevo ([lie,

na Morg&dinha de Veil cTAmores, dcram aos sous

papeis, os incus amigos Machado c Romano.

V. Kx. a dcve recordar-se. . .

Hcprcscntava-se o auto cntre moiros e christaos.

Figuravam reis, prophetas, anjos, princezeSj pagcns,

donzdlas, pastorcs e pastorinbas.

Das bandas do Orientc surgcin: Manasses- o

prophcta, c Adonis o princcz.

As meias da sopcira, solidamcnte atadas, com

trt's voltas de fio de vela c no ccgo, acima da arti-

culacao do femur com a tibia, desenhavam-lhes as

(1) A metrificarao
'

livre, como a setta no ar.

N'estas eoisas de versos, sigo a opiniao do Capitao-mor da Moryadi-
ih'i : o pripi-l para se escrever o nao pai-a se estragar com versos de
uatro syllabas.

4
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linhas bamboleantes do pernil, escassamente roli^o

para despertar sensarfies oroticas; o pe, pequenino e

adamado, cncafuava se, gontilmcnto, n'um cambado

sapato de cntrada abaixo. com fivela doirada; o cal-

<;fu> retesado limitava-llies a curvatura das nadcgas;

dos hombros pendia-lhos .irraciosa quinzeninha do

volludo doftmctoiro; na cabera. inn carapucinlio pa-

tusco, com o sen tope arrebitado.

Nas faces iniinosas e assetinadas. espetara a inao

endiabrada do Rocha f'ero/es inatacocs de caprhia

pcllu'ein. e enfarruscara as sobraiicelhas avelluda-

das, coin repetiilas fricrucs de rolha ([iieiinada. ein-

bebida no axeite de pur^ueira.

Marcliavain coin t'roiite altaneira, nari/ rcpon-

tanto, seguidos pela sua cnrte de jtaradas-velhas, ao

coinpasso do liyinno iicaresco, quo o men ami.iro

Arii'ar. coin a sua tinissima intuigao artistica, tao

earacteristicamente soubo conceber. adaptar e co-

lorir.

Ao apparecimento dc tao illustres pcrsonagens

inn prophota e um prince? abalaram-se os alicer-

ces do cdificio, com a violcnta expansibilidade dos

applausos. Ao longo da medulla ospinal, desde o bolbo

rachidiano ate a cauda e([uina, corriaiu-nos vibra-

QOCS de enthusiasmo; as senhoras choravam; os ho-

mcns arremessavam os chapeos; os paradas-velhas

e esplanadas do loiceiro, impregnando o ambiente,

no sonoro explodir do sen arrebatamento, de oxha-

laQoes duvidosas e aromas assaz compromettedores,
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irrompiam em galhofeiras invectivas de aifectuoso e

intimo conhecimento, com os pagens e as donzellas

da real corte:

-Vira para la a rabada, oh Transmontana!

-Tens o ranclio a espera, oh 35 da 4.
a

-Pica o pe, oh Estrella!

E na intima audigao do men espirito, entre os

fulg'ores e as scintillates d'aquelle gloriosissimo

triumpho, subjectivou-me, subito, o Senso:

Oh filho ! Quanto pode a ... Arte !

Mas. . . onde diabo esta o Justininho?

Justininho era o fiel depositario, o mais denodado

paladino das gloriosas tradigoes, que apresentam Va-

lenga. como a terra da provincia, cm que ha mais

convivencia, e em que as senhoras se apresentam,

melhor, n'um baile. E uma superioridade, esta
?
como

qualquer outra. (

1

ornelia, Joanna d'Arc, Filippa de

Vilhena, Deu-la-deu e outras matronas distinguiram-se
a seu modo. Sao feitios.

Foi elle, tambem, o inventor d'aquella celebre

phrase, ainda hoje acceite e adoptada. quando neces-
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sitauios occultar a nossa incrcia, as nossas fraque/as.

ou a nossa ingcnuidade provinciana. VnJruni ,' mn-

draxffi /"irti os sens c nulf jxira os estranlu*.

Nunca pudc comprehender o quo Justininho, e

outros sectaries da sua cschola pliilosophica, querom
di/cr na sua n'uma terra, quo nao acceitou o le^ado

do Conde do Konvira, cm quo a Politica e o qiic sa-

bcnios, c em quo os jovcns cn^rarados. quo liojo pcs-

siic. sr riom franca c desassombradamente, (piando.

nos bailes da Assrinblca, uma scnhora tcm a int'cli-

cidail(^ dc caliir. ou (juandn. nos bailes do Tuy. ondc

sao obscquiosamcntc acnlhidos. incttoii us rotovcllos

a cara dos infcli/cs pares, quo d< 1

i)crto os so.u'iioin. (')

Sa< tainbom npiniucs . . . o foil:

Ainda lioi-do iiitorro.ii-ar. sobrc esto poiito. os srs.

Abrou e olivoira. quo sao os homcns quo, per aijui.

vojo mais nos casos do fallar do tudo c dc todos, com

auctoridado o coinjx-toiicia. Kssos senhores devem sa-

ber muitas coisas o todas a fundo. Uasta observar

aquella coustanto conccutracao dc csjjirito, e complota

iuditforoiica. com ([in- oucai'am oste mundo.

Sao corobros, que. indubitavclmento. trabalham

na rosolucao do <rramles problcinas sociaes.

Leinbram-ine tauto Mr. Prudhommc .

(1) quo arde cura, diz o Pimptlo e confirma a sagrada Escriptura.
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Justininho tinha muitos diplomas de Socio Hono-

rario e de dito bcnemerito; tinlia pcnnas d'oiro e de

prata, etc, Era uin perfeito rapaz de sala; recitava

poesias ;
tinha album para ellas

;
conliccia tuna infini-

dade de marcas no jogo do Senhor Abbade; e, para
us rapazes, tinha nma grande habilidade: assobiava

magistralmente.

Atacando 11111 *imrtito dc Mozart, dc Verdi, de

Gounod, on a cadencia das valsas do Strauss, de Me-

tra, on dc Waldteufel, aquelle assobio tinha a mallea-

bilidade d'um rouxinol, a limpidez das notas da Patti,

o crystalline da escala do (Jayarrc. on do Masini.

Quando, em noites de Inar, Justininho passava na

rua de S. Joao, todas as janellas se abriam para dar

passau'om. ato aos leitos conjugaes, as ondas sonoras,

doslocadas polo assobio.

Ora, como V. Ex. a devc ter vcrificado
?
nao Ihe

faltavani condiroes para inspirar sympathia e, cer-

taiiHMito. vac ficar admirado, quando Ihe disser, quo
havia quern embirrasse com elle!
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Era o sr. Coronel Almeida. Chaniou-lhe, por iro-

nia, importante ca da terra.

Ignore as razoes, que originaram a antipathia do

sua Ex. ;l

Tambem por ca liavia nmita gente, que cinbirrava

com o sr. Coronel. Isidoro diz que ellc era um lio-

mem nmito lino: mas o Agostinko force o nari/ e

Agostinho e hoiin-ni. que se nao engana, que e con-

snltado polas pessuas mais importantcs da nossa terra,

liomom que sabc o qu<> dix. c qur nao da i><nitu sem n<>.

Scria bom. on man. como quizercin. O que cu diyn.
'

((lie era mnito il'io: mais t'cio ainda. do ([lie o sr.

dr. Saljrado!

Devo ao sr. Coronel nm irrande servico e um

Brando des<rost<>.

('onto o

Kn tinlia ido ouvir um sermao do Padre Capellao.

cm quo sua Iv'vnvndissima. dosviando-sc, complota-

mrntc. no cstvlo. na forma, na sublimidadc das ideas.

na conc(>])cao das imagens, no arrojado da Phantasia.

da vulgar Oratoria do Palmeirao e quejandos. me

descreveu, d'uina forma complctamento original, in-

tuitiva e concludcnte, cm face da moderna Scicncia,

a nianeira como o animal homein appareceu ircste

Jiiundo .
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Foi no Eden. Eva tinha ido aos grilles, mas es-

tes, sahindo rebeldes a pdllieira c, como ella nao co-

nhecia ainda o outro ineio natural de os fazer aban-

donar a toca, andou por monies e valles, can^ou-se,

e... adormeceu.

Vein entao Nosso Senlior, tirou-lhe uiiia costella.

bufou-lhe e sahiu, jti prompto e acabado. o nosso pri-

meiro Pae.

Ora, isto satisfez completamentc o men espirito;

dissipon todas as duvidas, porqne e. realmente, uina

das mais . . . respcitaveis e maravilliosas conccpgoes

dos livros sagrados.

Mas, passado pouco tempo, soube en que, la fora,

andavam as turras differentes sabios por causa de no-

vas theorias de evolugao, selecgao natural, transfor-

mismo. etc., sustentadas por Darwin c Lamark c

eombatidas por Linnen e Cuvicr.

AlvoroQou-se a minlia cnriosidade c tratei de cs-

tndar a qucstao, com a attengao devida a sua impor-

tancia.

Durantc muito tempo, nnnca tirei o caso a lim-

])o. S(; passava por o sr. Jose Luiz, (i) dizia com os

meus botoes: vou com Darwin; se passava por o sr.

Velloso dizia: von com Cuvier.

Assim estivc muito tempo, hcsitando, c sem sa-

ber se, realmente, o men coccyx foi sempre o ex-

trcjno da columna vertebral, ou se cm tempos remo-

(\) Podemos t'ullur a vontade, que isto
'

giv^u para o sr. Juaqnim . . .
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tos, estcve ligado a algnm appcndice, que liojc tern

uin noinc ninito sympathico ao sr. Marque/ dc Vallada.

Chegou o sr. Coronel a Yalen^a e entrou a vor-

dade no men espirito. Fo/-se a luz! Vcnceu Darwin.

Indubitavelmente, inquostionavclmcntc, o sr. Al-

meida nfio ti'vo a mcsma ori<:om. que tcve o sr. Vd-

loso; a nao sor. qur so possa admittir uiiia hypotlio-

s(\ mas com ossa nada tenho, porque nao entra no

men proo-ramma. K (iiicstao do portas a dontro:

quo liouvosso trnca nas vias da expcdirfto . . .

A--ora conto o desgosto:

.la. hi vao ([uiu/o annos! Minlia uiulhor andava,

coiii licen^a do \". Kx. :i
. no sen ostado iut^rossaiito.

I'ma noito. para Hie n)iiil)atcr a insomnia, li-llio

uiua liistoria do K.irypto. oui (pio tlmirava o .irrando

Scsostris. ([no morreu, como sc salo. ha perto do

4:000 annos o do quo cxisto a mnmia n'nm unison

quakjuer.

Havia. n'cssa liistoria. niortrs. ci>-ypci)S do harri.ii'a

furada. pharaos com as tripas de fora, croanras des-

vontradas. velhos postejados uma matanra do arro-

piar carucs e cabellos.

livro tinha gravuras c n'uiiia patina, via-sc o

grande Sesostris nmmificado por aquellcs processes,

ainda hoje ignorados. ds antigos egypcios.
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Minlia mulher nao goston e affligin-se. Fechei o

livro e abri a porta, para ir cumprir unia necessidade

nrgente.

N'isto. passa na rua o sr. Coronel. e logo que mi-

nha mulhor o ve, desata a berrar:

Ai o Sesostris! Ai o Sesostris!

Tove uma syncope e, depois, dores violentas.

D'alli a duas horas a sr.
a Maria do Hospital

aproxiinava-se do mini e. com aquella amabilidade,

dclicadeza e fino trato qne, infclizmente, Ihe conlic-

cemos, dizia-mc cstas tcrriveis e significativas pala-

vras :

Senhor, nada do affligir, porqne a fairlea ainda

ci lica: mas osta . . . deu-a para fora!

Comprehend!. E no ange da minha dor, para cx-

plosao da minha colera, so pude exclamar:

Raios partam o Sesostris!

Deixcmos coisas tristcs . . .

Eu fallei no Velloso . . .

Este Tandido Velloso. com os sens olhos negros,

com o sen collete branco
?
o sen collar decotado, a

sua perna bem langada e elegante, o sen pequenino

bigode d mosqueteiro, e com o oiro do sen uniforrne, e

o terror dos Pacs de familia d'esta regiao peninsular.
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Joao, e Candido e candido; meigo, carinhoso, de-

licado. para o bello sexo. Tern a sensibilidade d'um

bardo; a alma sonhadora d'um menestrel; o espirito

cavalkeiresco d'um paladino; a pureza immaculada

d'um Abeillard; o lyrismo d'um .Homeu; a altivez

d'um Quicliote todos os attract!vos. cmlini, d'um

Joao com Dom e as dircitas.

(
1

inco seculos antes, e Vclloso seria urn dos onze

companhciros de Magri^o, n'aquclla cavalhciresca

aventura da cortc ingleza.

A])parccc em toda a partc. onde ha senhoras.

Corteja, sorri. oifi-ivce os sens services c conta coi-

sas, quo entretem.

A sua orjranisiiQao artvctiva e poderosissima. Com
<> amor, as contracgoes dos vmtrinilos. para a dias-

tole c para a systolo. ivalisam-se <-<nn uma t'orra

(Mjiiivalente a 7.">o kilouTaiiiinotros por se<rundo.

() sen corarao r urn ciiorme r(inu:<ui.wnil. Tern

cem auriculas c cem ventriculos, com a capacidade

de 64 metros cubicos cada uni. Os amores cabem la

dcntro vestidos. calgados e com iriiarda-diuva aberto.

Cada inn tern o sen quarto numerado. Ao levan-

tar-se, A^elloso, passa em revista todos os sous affe-

ctos c escolke para o dia.

Nao revela preferencias. para nao origiuar bara-

Ihas. As vezcs dcsapparece da circula^ao,. porque os

Papiis valencianos e tudenses, aterrados, inquictos,

vao ter com o sr. Silva Pereira e exigem-lke a de-

portagao do iucciidiario.
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La vae para Castro Laboreiro. Quando e neces-

sario por ca, basta pronunciar baixinko, esta pala-

vra: -baile. No anreo tempo, em que Joao Moraes

era entlmsiasta pelas dangas e promovia aquellas

apatuscadas reunites-familiares, em que a gente ia'a

Assemblea, para apprender a fazer meia, ou para

ajudar a dobar magarocas e novelos as senhoras

acontecia as vezes o seguinte:

Joao Moraes lembrava-se d'um baile. So no sen

cerebro se definia essa idea. Matutava sobre o caso-

Fechava-se no gabinete c, concentrando todas as suas

faculdades, principiava o orcamento.

Calculava c annotava:

Clitl (pode ser comprado aos homens do papel. que o

vcndem a HOO, o kilo) 372

Assucar (Mctade do pile c mctadc do niuscavado'). 72o

Pao para fatias (C
1

ada pera da 20. cada cnniucltn

da 12) 1^207

Maiiteirja para as tostas (Vende-a o Coisa a 200.

o kilo, coin ranco : pode ser mistnrada) 247

Carqueja e liinies <le pan 015

Afjua (le Colonia para o toik'fic das dainas (1

quartilho, de Tuy) 060

P6 d'arro/ (o tVirinlia) 030

Alurjuel do Panorama, ao Albino 120

I lln in i n.M-ao (nas escadas pode ser de sebo) 1473
Contracto com 3 cavalheiros para ccareni em casa. 3!M)0

lioscas de Tuy para os quatrocentos meninos c

meninas, que costumam vir aos bailes 12747

Gratifica^ao as a mas, que tomem conta dos que
ainda mamcm 1 500
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Pioes e faniqueiras para os mais velhinhos se

entreterem no salao ........................ 140

Musica de Ganfey para tocar a porta o hymno

real, quando entrar o Represcntanto do KVi. \<>s-

80 Scnhor .................................. 6^000

diratificariio a 4 artilheiros para, annadns. truar-

daivm os tabolciros. na passagem do corrector... j>ooo

Brinde ao Aurelio para recitar uma poesia tragica:

valor d<> ................................... -.STi H

Idem ao Koldao para inarcar as quadrillias: valor dc

o a M en-ados ......................

Total 3o mil e tanto. Por cabc(;a
- tanto. Joao

Moraes vcriticava.
r

l'irava a prova dos nove. N'isto,

liatiam discretamente a porta. Joao abria e cahia-lhe

o Yelloso nos bra^os, offc^antc, pallido. Vinha do

Castro Laborciro a pr. a cavallo. no comboyo.

-Set qne -projectas nm builc. Alii tai^ a -minim

<l/(ot<t. Kiwi: i' ulJia In <>li inoi'nto- -ve se an-anjn*

ixxu (!<>j>ressa. Passam-se ta<> lent (u/Ht'llits Iiortt* . . .

Este Joao dcve li-ar na terra. Dcvc scr cxpro-

priado por utilidado publica. Barcellos. quo se arranje

la. coino <[uizer. Velloso Caudido <' quo para la nao

volta. 1). Jour* toiuos muitos por ca; agora, candidos,

ha so urn. quo e ellc; c esses, e quo so aprcciam,

porque nao fazem mal.

Velloso Candido! Trata de te matrimonial', filho.

Oh diabo!... K a Me...?
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Em Politica, Justininho foi sempre, como cu-
um desgracado. mais que podia conseguir, (e n'isso

levou-me a palma) era um convite para fazer parte

das mesas eleitoraes. Pois arrairjou popularidade nas

aldeias. Os lavradores respeitavam-n'o e affirmavam.

que tinha lume no olho.

Em leis do Eeal d'agua e da Contribuicao do Ee-

gistro era um Salomao.

AM vae um exemplo:

Os guardas do fisco trouxcram-lhe, preso, um cam-

ponio, que tentara introduzir na villa, scm direitos,

um garrafao com meio alnmdc de vinho.

Perguntou o desgragado quanto tinha a pagar e.

aterrado com a multa e tantos por cento, nas bar-

bas honradas da auctoridadc, levou o garrafao a

bocca e despejou-o d'um trago.

Xada se podia fazer, porque o Eegulamento nao

previne esse caso.

Sahiu o homem. mas ao virar a primeira esqui-

na, sentindo-se afflicto, levou as maos a bocca e des-

pcjou o vinho.

Justininho ve isso e manda-o novamente prender.

Intima-o a pagar direitos e multas correspondentes.

Mas eu bebi o vinho, scnhor!

Bebeu, mas deixou-o ficar na villa, dentro dc
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barreiras. Alii esta, introduzido sem pagamento do

direitos. Art. KK>7. do Regulamento de 6 de Maio

dc 1884. Pagne!

-Mas eu esgumitei-o (*), scnhor!

dito Kegulamento, no sen paragrapho de

isen<*oes. nao lembra csse caso. Paguc !

K i)aa
-

ou. <[iic nao houve volta a dar-lhe. Nein

sotc doutores o salvavani.

< )ra aqui osta, o quo pudc apnnlmr ao Justininho

d'ontros tempos. Hoje esta lioiuem serio, como cu;

ja nein escrcvc nas gazetas, o que e rcalmente para

lastiniar. i)or([uo ncm a gentc sabe quantos robustds

iiKMiinos, por alii nasrrm.

.lustininho,

boas noites.

(1) Do natural.



Ill

Carta a Sua Excellencia,
o sr. Governador . . . de Paysandu

Senkor!

Tenho a honra de me apresentar a V. Ex. a

Sou o Zinao.

Quarenta annos; casado. e com bom comporta-

mento moral, civil e religioso.

Xunea tive contas com o Borralko, nem com o

Assiz dos Algarves, nem com o Julinho.

Sou de muito bom genio; depois que vi as caras

feias, que fazem os srs. Barros e Joao Monteiro,

quando se zangam, abracei immediatamente as dou-

trinas philosophicas da escliola optimista, e digo com

Leibnitz: Tudo vae bem n'este mundo, que e o me-

Ikor possivel.

Sou irmao da Misericordia e approvei a admissao
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das irmas de Caridade. porque em coisas de religiao

sou muito tcmente a Deus, como o sr. Jose Narciso.

Tenho bulla, porquo se a nao tivesse, quero dizer.

se a nao pagasse, diz a Santa ^Fadre Egreja, que era

peccado comer carne.

You a missa e a desobriga ;
alem d'isso, sendo ami-

go intimo do sr. Baptista e, como affirnia o dictado,

os amigos dos meus amigos, metis amigos sao, tam-

bem son das relagoes intimas da Scnbora do Faro,

que tern tornado cba na casa d'elle, e com quern csto

senbor se trata por tu, jogando, nas noites de inver-

no
?
a bisca e o 31 de bocca.

Tambem sou militar. por<iuc pertennt a, tcrceira

reserva.

Eespeito a mullier do men proximo. Sou ccono-

mico; tenbo cbapeos ainda mais antigos, (jue os do

.sr. Polycarpo.

Como portu.Lniez, amo a minba patria; odcio os

ibericos, como o sr. Joao Iirnacio.

Em Politica sou Iciritimista. como o sr. Santa

Clara, porque ninguem me tira da cabega, ([uc estes

reinos pcrtencem ao sr. D. Miguel e a mais ninguem.

Tenho sido, por vczes, Juiz de Paz e, se na mi-

nim terra me nao guindei. ainda. as alturas a que

chegaram os srs. Joaquim. que se carteia com o Mi-

nistro do Keino. ou o sr. Illydio Dias, que com a sua

Bibliotheco-mania telegrapha ao Kei, como amigo vc-

Iho, quern vivcr vera. que talvcz consiga roubar-lhes

o pennacho.
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Ora aqui esta a minha folha corrida; e por ella

ja Vossa Excellcncia ve, que sou homem serio e que,

se nao inoro na rua de S. Joao. podia muito bem la

morar.

Excellentissimo Senbor !

Dizem-me que Yossa Excellencia esta prestes a

deixar-nos, para ir fulgurar na brilhante constcllagao

dos nossos generaes; e nao qnero que isso succeda,

sem aprcsentar a Yossa Excellencia a bomenagem
sincera do men respeito e enthusiastica veneragao,

porqne considero Yossa Excellencia, coino nin dos

melbores Governadores, a quern, para felicidadc d'es-

tes povos e d'estes reinos, Sua Magestade tern bavido

por bem confiar o cjoverno d'esta Praga.

Xa pleiadc de bomens iilustres que, ba doze annos

para ca, teem governado Yalenga, Yossa Excellencia

destaca-se pelo sen senso. illustracjlo, excessiva mo-

destia e desprendimento das glorias do mundo, que
tao tentadoras e oifuscantes sao, quando, apos annos

de lucta. de vigilias, de laboriosas lucubragoes de es-

pirito, de penosissimo labutar das funcgoes cerebraes

com senos. cosenos, raizes quadradas de a- e ditas cu-

bicas de I, cbega a gente a alcandorar-se nos inacces-

siveis pinaculos d'uina tao elevada posigao social.

Os dois iilustres antecessores, que precederam
Yossa Excellencia, eram e sao muito boas pessoas;

mas alargavam demasiadamente a espbera das de-
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pendencias da Praga, de forma que faziam incluir no

sen Estado-maior uma certa pessoa, clara ja, talvez,

a perspicacia de Vossa Excellencia pessoa que, ate

alii, tinha a sen cargo o caridoso e humanitario mis-

ter de desobrigar pessoas scrias, como eu, Excellen-

tissimo Senkor, e que, depois da chegada de Suas Ex-

cellencias, se viram na dura necessidade de, on des-

viar para outra applicagao a sua potencia vital, como,

por exemplo. para o estudo de construcgoes, princi-

piando com a nidimentar disposigao das traves nos

tectos, ou a curtir ... as suas maguas pelas muralhas,

entregando, assim, o organismo a terrivel atonia

d'essa perigosa cnfcrmidade, que a todos ataca na pu-

berdade. (Vossa Excellencia tambem devia dar o sen

contingente . .
.)

Ora, o tal monopolio, Excellentissimo Senhor, tor-

nou-se inuito funesto a povoagao. Foi, ate, na epocha

d'elle, e por causa d'elle, que aconteceu aquella

grande desgraga ao sr. Abilio Araujo . . .

Ku sou muito amigo de Vossa Excellencia e

Vossa Excellencia tambem e meu amigo. Sou d'aquel-

les que, no dia do Anno Novo, apanham o sen qui-

nhao nas boas festas que Vossa Excellencia, la das

alturas, se digna dar, como os antigos senhores

feudaes, a burguezada e aos paradas-velhas. ca da

terra.

Depois, venero Vossa Excellencia, porque e tun

liomem energico, que tern, como o povo diz (e real-
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mente tern) cabellinhos na venta (com o devido res-

peito).

Aquella felicissima resposta, que Yossa Excellen-

cia deu ao Padre Magalhaes, quando elle foi pedir

para a Semana Santa com o innocente sr. Joaquim e

com o ingenuo Abbade das Gandras, foi fulminante

de espirito; foi a Pombal, a Richelieu, a Pitt, a Bis-

marck, a Duque d'Olivares
;
teve a potencia explosiva

d'uma bomba a Orsini, ou d'um petardo nihilista. pre-

parado chimicamente, com os mais poderosos elemen-

tos endothermicos.

Disse-se. por ahi, que Vossa Excellencia proce-

dera mal; porque, se queria dar carambola ao Noti-

cioso, que Ike chamara General nao sei de que, nao

devia escolher para bola vermelha um homem que ia

de preto. que tinha entrado na sua sala dc visitas,

onde, ate a pretalhada do Bonga, que pouco sabe de

hospitalidade, recebe e trata bem a gente.

Accusaram Vossa Excellencia de ter faltado,

n'essa occasiao, aos mais rudimentares preceitos da

delicadeza e ate se asseverou, fazendo justiga ao cara-

cter de Vossa Excellencia, que a tal resposta foi so-

prada ao ouvido, por Sua Excellencia, o Senhor Vice.

Eu nao sou d'essa opiniao. Vossa Excellencia res-

pondeu e respondeu muito bem. N'isto de militangas

praceiras, nao ha attengoes, nem hospitalidades, nem
sala de visitas, ha ... o regulamento do Conde de

Lippe ! Quern o nao acatar . . . leva a sua conta, e as-

sim e que deve ser.
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Padre devia ficar ainda mais pequeno do quc

e, mas Vossa Excellencia tambem escapou de boa! 8e

elle tern ao lado o Sant'Anna. la do Porto, Vossa Kx-

cellencia bem podia gritar por Sua Excellencia, o Sc-

nhor Vice ...

Entao o caso era serio!

Depois, quoin nao ba-de respeitar Vossa Excel-

'la, com a sua variadissima illustracao?

Ninica me bci-dc esquecer d'aquelle esplendido

discurso. que Vossa Excellencia, de improvise, pro-

nunciou na Assemblea, em 20 de Janeiro de 1887,

quando tomou conta da Presidencia. Sei-o de cor; e

tao profunda foi a impressao, que causou no meu es-

pirito, que ate n'elle ficaram gravados os apartos e

as inteiTiipgocs.

Sc Vossa Exrellcm-ia da licen^a, eu repito alguns

periodos. Os apartes, para falar a verdade, sao ainda

para mini uui tanto enigmaticos, mas dove baver por

alii, quoin os possa explicar a Vossa Excellencia.

Abi vae uina tirada: (')

... As prestimosa?? agremiaQoes, como esta. com que as

Sociedacles inodernas procuram deleitar c amcnizar os espiritos.

(1) Copia do natural. Recommendo aos leitores que tomem um
d'ar: especialmente aos que soffrem d'asthma.
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apos as laboriosissimas horas da lucta e contrariedades da vida,

nascera, crescem e desenvolvem-se, como essas enormes, vas- (o

sr. capitao Marques da Costa: Vaz? E o amiyo Lopo?
Entao appoiado!) tas e florescentes ilhas do Atlantico e Pa-

cifico, formadas pela organisagao rudimentar das algas mari-

nhas e de myriadas de seres microscopicos, da faniilia dos po-

lypos, classe dos coelenterados, grande grupo dos radiados, on

zoophitos. (Os srs. Roldcio, Polycarpo Monleiro, Zagallo e

outros cavalheiros versados em sciencias naturaes: muito

hem !)

Da Xatureza, metis senhores, deliciam-nos as suaves fra-

gancias das flores: a modestia da violeta; a pureza immaculada

do lirio; o murmurar dos bosques, os seios tumidos (o sr. Jose

Lopes, da Principal: appoiado!) da donzella, os alvores da

madrugada e o canto das avesinha?. (Ox srs. Alberto Marques,

Gaspar Duraes, Juslino Gucrra e outros poetas c prosadores
da estafada eschola romantica: muito hem!)

"Pois na vida social, as horas fugitivas, que aqui deslizam

em encantador e aprazivel convivio, com os Cavalheiros de fino

trato (o sr. Veristsimo de Moraes: appoiado!) e com as

arnaveis, airosas e donairosas e gentilissimas damas d'esta for-

midolosa Praca (os N>\V. Jiislino Guerra, Eugenia Martins e

Scares Romeu, interessantes collaboradores do interessan-

tissimo "Mensageiro das x<tl(tx : appoiado!) ou com as

encantadoras hijas da hidalga y noble Espana (o sr. D. Ra-
mon: Kd! MIII/ li'ioi ! Mtnoiifico! Pi-rcioso . Kd! Seno
Grobernador : \'ira la f/racia! Kd!) bellas. como nma virgem
de ilurillo e castas, como a esposa de Jacob, de que me nao
recorda agora o nome (diversas pessoas serias: appoiado!)
quando as cingimos em suave enleio, no vertiginoso redemoinhar
da valsa (o sr. Salaiar Muscoso: muitobemmuitobemmmto-
beml) (

!

) ou quando as brindamos com preciosas iguarias e

dolicados vinlios (os srs. C. Oliveira, Verlssimo de Morcies,

(I) Ortographia sonica.
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um Cavalheiro de Tmj e oulro de Monscio, que ndo tivc a

honra de conhecer: appoiado !} essas horas, repito, repre-

scntam em a nossa vida social aquellas alegrias da Xatureza !

'<Nao ter alma para sentir isto, meus senhores. como muito

bem disse o nosso grande ex-historiador (*) Alexandre Hercu-

lano, e proprio (Turn ser docntio; e, como vulgarmente se diz.

proprio de gente pequena. (Proles! ns riiitliixtt* don gr*. dr.

Lnilifslaii, A/runt Garfao c I'. MmjnlluH's. () sr, dr. Pes-

tanu : peco a pulnrrn purn explicates.}
Tniballiar. ])ois. para csta Sui-iedailc <" unia ar<;ao de ele-

vado patriotisino : (o sr. Joxr Ljirs }
tin J'riiicijuil : mnif<>

Item!) o uma acQao de larga infliu-ncia rrirt-noradora (jn'olestos

dos srs. Alvari's il'Olirciru, 7'. ('.nuhn > A<j<>*tiithn) para os

nossos costumes; e um sym])toma da licnctica <-volu<;ao pro-

irrc>>ista: (i>i'<>h'sl<>*
dux sn. Ajijmllimirin, limn!tan <' '/"

dilo .s/
1

. Ai/t>*linlt<>) ('. (.nitini. como ainda lia pouco me disse,

c di.^so muito bom. < sr. CaiH-llfn) fn gr. Lfn/x^do Gomea:*-

</mil il'i-ltcs:' Ktildn Vnssu E.i-crlli'in-in tmiiln'm 'jn.xta? Por

isso fii cxlh'i' a espera! . . ;} qm- aqui JIK- ouvo. uma missau

altamente honrosa e hunianitaria !

Por isso, meus senhores. uuamu> o> QO s e como

os polypos e as alu:a.s as

Que Yossa Excclleiu-ia me perdue o quo YOU cli-

zer, mas . . . perdi o fio ao discurso e o melkor e ficar

por aqui, porquc. ivestas questocs de Historia. nao

quero metier de minha casa.

Verba volant, scriptn mnii^nf .. . (2)

(1) Historico.

(2) Um bocado de latim, no meio d'estas coisas, faz sempre bum

efieito, porque da a gente um torn de sabio. Se foi asneira Vossa Excel-

lencia desculpara ... Do que me ficou do Coneyo Vaz, foi o melhor que

pude arranjar. Vossa Excellencia tern cara de quern sabe muito latim.
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Eii atrapalho-me sempre, quando falo de Vossa

Excellencia, que representa para mim o que ha do

mais alto, raais nobre e augusto, nas elevadas jerar-

chias e coisas serias da minka terra.

Quando encontro Sua Excellencia nas rnas da vi-

zinha cidadc dc Tuy. pisando com arrogancia e alti-

vez. genuinamente portuguezas, o solo d'aquelles

odiosos Filippes, seguido automaticamentc, a distan-

cia regulamentar. por alentado e escolhido artillieiro,

como estabelece o rcgulamento de Sua Excellencia.

o Senkor Conde de Lippe, eu tremo de respeito c en-

vergonho-me de mim mesmo pobre e mesquinho
venue da terra.

Quando assisto a entrada de Sua Excellencia. so-

lemne, magestoso, omnipotente, rntilante dc oiro c

pedrarias, constellado de <:rwln'ts, faiscantc de vene-

ras. no teniplo de Santa 3Iaria. em festividade da

Seniana Santa, para mandar prcvenir as auctoridades

civis e ecclesiasticas. que supcrintendem no cerimo-

nial, quo esta alii. para, como unico e ficl represen-

tante de Sua Magestade El-rei
;
n'estes burgos, (/) de-

j)0r o osculo de respeito nos chagados pes do Senlior

dos Passos. exactamente como. a mesma hora, faz o

'I * Mi~ic.rico. Alum dc N.ss> Senhor Jesus Christo 1SSO.
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mesmo Augnsto Senbor Rei, no templo da Graga

quando o vcjo aproximar vagarosamentc da vrnc-

randa imagem. n'aquellc passo grave, solemne c ar-

rastado de solas, com quc os prophetas de barbu do

guita e cara borrada coin p6s do sapato, acompanham
cm r

Puy o sagrado csquife, e o ougo depor o respei-

toso osculo, confundindo assiin. cm edificante c en-

ternecedora liomenagem, a magestadc dos ceos com a

magestadc da terra quando siim. il^pois. Sna p]x-

ccllencia na rctirada do templo, rodeado do sen lu-

zido e brilliante Kstado-Maior. essa pleiade do lio-

mcns illustrcs. <iuo rcprcscntam <> qm v lia dc mais

intelligent o. nobrc c indispensayel nas instituic.oes

militarcs do men paiz. homens encanccidos em mil

batallias contra columnas ccrradas dc al.irarismos, ci-

fras c citKics dc indomitas contas de teijao e bata-

ta, do ra in-lii > -eral. on dos cadernos da arrccada-

C/io dos puxa-frictores. morteiros. colnbrinas, missa-

gras. lanternetas. chapuxt's. ccpos. boldries. sacrcs.

ca^oletas. falconet es. lanadas. cnrharras. soqnetes,

mnnliocs. sotro<;os. trimine-bales, tira e m< ktte-biichas

e ontros tareros velhos. ([lie nas dei>cndencias da

Praga silo do exclnsivo dominio e usofructo dos ratos

e aranhoes, formando, no sen conjuncto, collecgao su-

perior, em inntilidade. a feira da Ladra quando eu

vejo tudo isso. men Senlior. sinto-me mais peqneno

do qne nm feijao fradinho: mais snmido, do qne um
certo parasita que Yossa Excellencia, d'essas altnras

em qne vive. nao enxerga, mas com o qual, en. infe-
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lizmente. estou relacionado, desdc que cominetti a

imprudencia de (com licenca de Yossa Excellencia)

vcrter aguas, detraz das portas do Meio. ondo tam-

bcm o faz a soldadesca!

Vossa Excellencia deslumbra-me; otfusca-mc: tern

para mini as proporgoes d'nm semi-Deus; mas quer

Vossa Excellencia saber, respeitabilissimo Senhor?

Ha, por ahi, gentc tao nescia, tao ignorante. tao

albeia ao mecbanismo d'esta complicada engrenagem
das institnicoes sociaes, que chega a perguntar (per-

doe-lbe Vossa Excellencia) para qne serve o Govorno

da Praga, alliando. ainda. a ignorancia, a grosseria

de lastimar qne. do qne a g'entc ]>aga nas decimas,

do qne se rouba ao trabalho bonrado e aspero do la-

vrador e do padeiro, se desviem 500 c tantos mil

reis mensaes, obra de sete contos por anno, para ter

abi (qne malcreados!)n'nm rasoavel sybaritismo. cinco

on seis servidores da patria, eqniparados escandalo-

samente (dizem elles) em bonras c proventos. ao offi-

cial, qne nos corpos atura. diariamente. o brutal tra-

balho do quartel, com enorme responsabilidade, com

necessidadc de instrncgao e arriscado a, d'nm mo-

mento para ontro, receber ordem para cxpor a caixa

crancana a bala do trabnco assassino, qne anda a

monte, on ao zagalote do bacamarte desordciro e avi-

nhado, nas grandes borgas eleitoraes.

En, ate, ja onvi dizer, Excellcntlssimo Senhor,

quo se isso era por causa das procissoes, das missas

pela alma do Senhor D. Pedro iv, on da receprao
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das musicas gallegas, o Govcrno podia inuito bein

contractor, para tal effeito, os gigantones de Tuy, on

os-larlacenas da Guarda romana, porque cram de

mais apparato, era outra limpeza e ficava nmito mais

barato.

Mas quer Yossa Excellencia saber ainda ma is?

Ha, ate, n'csta terra d<- cafres. quern reponte com a

posirao original que Yossa Kxcellencia da a sua bo-

quillia. quando. nas ruas, sc delicia com os aromas

d'uni bom cbaruto! Como sc Vossa Excellencia, pelo

siin])lcs facto de nao ter Tnsao. d'Oiro, quo da hon-

ras de principo e dircitos a poder i'a/cr a jrontc o

quo qui/cr. nan tcnlia a plcnissima t'aculdadc de tra-

V.^Y uma coisa (a boquilha). como muito bcm Hie ap-

ix^teccr, liorisontal. on an dcpenduro. c como se esta

ultima posi(;a<> nfto fosse, ivalmcnte. a inais dcccntc

o a])ropriada a cdade do Yossa Hxcrlli-ncia !

( >ri dijLi-a-mc Vossa Excellencia, agora que desceu

commi.iro a estea profnndos abysmos da ignoranci;i

popular, se e. ou nao, necessario applicar. de vez em

quando, a estes barbaros, umas espadeiradas \\ Ma-

cedo, on quatro minios com o historico chicote do

Bruto, digo, do Barao do Eio Zczcre . . .

Exccllentissimo Senlior !

Eu folgo de ter encontrado pretexto, para mani-

festar o men respeito e veneracao a Vossa Excellcn-
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cia. mas, como esta ja vae longa, abrevio o muito

que Ihe tiiiha a clizer e contar.

Nao se incommode Vossa Excellencia com as mas

linguas. Nosso Senhor Jesus Christo perdoou aos que

nao sabiain o que faziam. As realezas da terra, men

Senhor, sao representantes legitimos da realeza dos

ceos. Affonso Henriques, quando em Ourique dava

tapona na inoirama, a folhas tantas. olhou para o

ceo e de la fizeram-lhe urn signal com a cruz, que

queria dizer: vences. Constantino, quando se viu atra-

palhado com os barbaros, olhou tambem para la e

o Padre Eterno fez-lhe o que a gente faz, quando

csta sentado na praia com .0 namoro. deante do fu-

turo sogro e da rabujenta futura sogra e, nao po-

dendo dizer a rapariga: amo-te, oil filha! escrevc

sorrateiramente essas palavras ua areia, com a ponta

da bengala. Pois o Padre Eterno foi-se as areias

do ceo e, com a vergastinha com que tosa a cana-

Ihada miuda dos anjos e seraphins, escreveu tambeui

disfarcadamentc :

In hoc siyno rinds.

Ainda ha mais exemplos, mas eu sou muito fraco

em mnemonica.

<)ra. sendo as realezas da terra representantes

da realeza dos ceos, e sendo Vossa Excellencia re-

prc'sontante da nossa realeza, como muito e muito

bcni disse e declarou, ao annunciar o sen osculo nos

chagados pes do Senhor dos Passos, ergo, por irrctu-

lavel syllogismo, Vossa Excellencia e tambem repre-
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scntante, n'esta terra, dc Xosso Sciihor Jesus ( 'hristo!

Isto nao falha.

Per conseguinte, Yossa Exccllencia pode e dove

perdoar, aos qnc nao sabem o que dizcin.

Kti nao Hie aconselho isto coin intcrcsse directo,

ineu Senhor. Vossa Excellencia nada tcni que me per-

doar.

Ku adoro tanto as instil uicocs da niinlia Patria.

repnto tao necessarias e consentaneas, com as as-

piracocs da rpocha hodi<Tiia. as disposicoc-s dos rc-

gulamentos do sr. Comic dc I/ippc (<[iic <> diabo

levon ha pert., do i^xi aunos e podia, mcsino. ter

levado lo-o ao nasct-r) das qnacs, a mais branda e

attcm-iosa r mandar varar por lima bala (') o dcs-

irrarado. (pic tcnlia < atrovimento de utilizando-se

da unica ai>j>lica(;at d'rssas inuralhas e torturado

com as aiicias c arrancos de nruvntissiimi ncecssi-

dado coriiorca. som podcr (.^sperar um unifo se^nndo.

--baixar as ralras. ( pcrmitta-nie Vossa Exccllencia

a libcrdadc <[\\(> vac cxpivssa, ainda assim. em ])or-

tmnic/ dc lei. do (pie usava o Padre Antonio Yieira)

(pic. se tivesse alyuma importancia politica, se fosse

homem de presti"*io e d'estes que valem uma cleicfm.

conio os srs. .Ioa(iuim. Cardoso e sen amigo P. Ciinha.

Alvares d'Olivcira, Santa Clara e Agostinko qne.

unidos todos no mesmo partido, belliscados i>ara a

ilj Para vorgunha nossa, direi que tao bello regulamento
'' o i|u.i

ainda vigora n'esta terra. Em leis civilisadas, on Vaienca, ou as

Kalakana . .
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victoria do mesmo candidate, sao capazes de levar a

urna, nao digo 6, mas. talvez, para cima de 3 votos.

se fosse homem d'essas craveiras, repito, era capaz

dc ir a Lisboa, apresentar-me ao sr. Ze Luciano, ao

Scnlior Rei, se tanto fosse necessario, c reclamar

energicamente, corao indispensavel ao brilko das

nossas instituicoes, ao prestigio do nosso exercito, a

manutenc,ao da nossa clignidade national, mais uni

segundo Governador, com um segundo . . . (nao me
Icmbro do nomc . . . ah

!)
Estado Maior.

Somente estabeleceria uma condigao: baseada

no muito apre^o, em que tonho os grandes liomens

da minha Patria; convencido da necessidadc de ha-

ver aqui, na fronteira, nas barbas do hespanhol, quern

dignamente possa representar o paiz c seria:

que, para fazer par com Yossa Excellencia. nao me
dariam outro bis-Governador. que nao fosse o grande,

o saudoso. o inimitavcl

Ze daKosa!!

E se tal conseguisse. ai que alcgria a minha.

quando encontrassc Yossa Excellencia na rua de 8.

loao, com a gravidade propria a um representante

de Sua Magestadc El-Eei
7
de bra^o dado ao sr. Ze

da Kosa. outro representante de Sua Magestade (a

Eainha. nao men Senhor?), seguidos por Sua Excel-

lencia o Senhor Yice. com o sen chapeo de pennas
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de capao, e coin a espada politica de Brenno, ao lado

do outro Senhor Vice (quern devia ser? sr. Rol-

dao, por exemplo. & da anna de cavallaria . . .) e de-

pois, atraz. o Senhor Baptista da Scnhora do Kai-o

com os outros Estados-Maiores; c dopois aimla,

atraz. inuita gente, a sociedade do Promrei, o Fi-

leiras, o Joao de Ganfey. <> Sonhor Martinho. quo

deltava In coca, o Capellao (o n. 2), todos os para-

das-vclhas, etc., etc.

Coin (UK.' arrebatamento entao, men Senhor. en

perderia as cstribciras e, mandando para o diabo a

minlia sericdado dc Juiz de Paz, de innao da Mise-

ricordia. dc pae dc filhos, como cu saltaria para a

frente dc Vnn-llnmas e pcrdido, cnthusiasraado,

louco, distribuindo pangadinhas e piparotes e atando

nas Excellentissiiuas traxdras estc raboleva de ri-

ilicnlo, que e a supreina essencia dc toda essa gro-

tesca mascarada, com que gargalhada homerica. en-

snrdcccdora, colossal, Ihes nao bradaria:

- Oh que rica tropa fandanga!

Quebra esquina, minha gente!

Com o respeito devido a urn Representante de

Sua Magestade El-Rei, sauda VoceUenda o

Zniao.



IV

Uma descoberta do Dr. Charcot

Accedendo a frequentes reclamagoes diplomaticas

do governo de Sua Magestade, o Imperador do Bra-

zil, resolvera o Governo de Sua Magestade El-Rei

de Portugal, que o primeiro fosse auctorizado a ex-

pulsar dois cidadaos portuguezes que, segundo offi-

cialniente se asseverava, incalculavel prejuizo esta-

vam causando ao regular movimento dos negocios

commerciaes e, portanto, ao desenvolvimento mate-

rial d'aquelle florescente imperio.

Nao se fundamentava a necessidade da expulsao

na cumplicidade em crimes politicos; attentados con-

tra o Imperador, ou imperial familia; propaganda de

ideas reaccionarias
; troga as preciosas producgoes

poeticas de Sua Magestade; capoeirada nos chimpan-
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zes da policia urbana. .u assuada ao Seiihor Condo

d'Ku.

Alle.irava-so. nniranionto. quo esses individuos.

penetrando nas repartinVs do Kstado. nos estabele-

dmontos rnmmoiviacs. nos "-ramies cdificios de in-

dusiria. nas osrholas. nas eTcjas. nos clubs, nos

passcios publicos, nas chacaras e nos xadrezes, cm

partc ciniini intciToinjtiani as maiiifes-

da actividadc d'atindlc laborioso ]>ovo e

(Tcanras. iiiullHTcs o lioincns abandoiiavam, immedia-

tani'iit(\ o cxrrcicio dc iual(iiUT nifstr-r. fn^indo es-

pavoridos (> conio i'usti^ados. ]or mal rxtranbo o

desconhecido.

A orioxMii d'aqiidla nociva intluciicia, a naturexa

dos plicnoiiiciios (|iu
i clla ]>rodiixia. a complexidad^

us cltr'Hos. cscaparaiii. srmin'c. a ])crspicacia dos

doiitos (Ial i nos das terras do sabia. porqno as incs-

mas propricdadcs ivpulsivas obstavain ao

rxann'. quo o caso requcria.

Annniioiava. u'ossa cpocba. o oiniiioiito

os sous primoiros trabalhos sobrc Mirrobiologia. quo

tao poderosa iiiflucnoia vicram exorcor na oriontarao

das sciencias niodicas: o nao faltou. no estudo invos-

tigador dos clinicos d'alcm-mar. a applicagao das

novissimas theorias, com pacicntes trabalhos do mi-

croscopio. obsorvagoes por analyse e por synthese e

outros processes quo a Chimica medica aconselha e.

ate, com demoradas oxporiencias nas fezes em an;ao

sobre os orgaos das cinco funcgoes especiaes da sen-
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sibilidade, incluindo a pituitaria e a membrana, onde

se ramifica o nervo dc AYrisberg.

Lembrou-se alguein dc classiiicar aquelles plie-

nomenos. como ^///yr'xfrVx mofrizes do moderno Hy-

pnotismo; mas Charcot, Richer e Bernheim, consul-

tados sobre o caso, oppozerain-se a diagnose, visto

que elles sc manifestavam serapre com a mesma in-

tcnsidade, isto e, que todos os individuos soffriam

egual influcncia repulsiva e nao se evidenciavain as

differences na sensibilidade a kypnose, que nos sujets

estabelece, como caracteristico, a diversidadc de cir-

cumstancias physiologicas e pathologicas.

Xada se podia descobrir.

Havia no organismo dos dois individuos uma pro-

priedade repulsiva, identica a das tremelgas, ordeni

dos selacios. grupo dos peixes cartilaginosos ;
mas

desconlieciam-sc os elementos coustltutivos d'essas

propriedades c clles continuavam a exercer, cm toda

a parte. e a toda a hora. a sua fimcstissima influencia.

Uma unica circumstancia se pode descobrir, gra-

oas a perspicacia do mais reputado Esculapio da Ti-

juca, a quern se deve a preciosa descoberta da cata-

plasma de linha^a e foi: que climinuia, consideravel-

mente, a intcnsidade d'aquclles phenomenos, quando
se isolavam os dois individuos, ou quando permane-
ciam incommunicaveis.

Utilizando-sc d'esta descoberta, o Governo do Im-

perador. attcndendo aos lac,os de sangue e affecto,

que unem os dois paizes, resolveti exportar a praga
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em epocka e vapor differentes. Assim se fez, com

effeito.

governo portuguez, assustado com o flagello, que
subitamente cahia no solo da Patria, reuniu imme-

diatamcntc a Junta de Saude e. por indicagao d'esta,

foram os dois compatriotas enviados a Pariz onde,

n'outras espheras e com outros horisontes so dilata

a intelligencia humana para la serem submettidos

a analyse dos grandes Mestres da Sciencia.

Apus demorada obscrvagao e attento exame, o

eminente Cbarcot, encontrou, einfiiu, a rcsohiQao do

problenia, quo largamrnto tbi demonstrada no Bo1<'-

lim da Academia de Mnlirhia de Pariz, (mez de no-

vcmbro de 1876) e. com prodigioso interesse, escu-

tada por selecto auditorio, na mesma Academia, em
sessao ertraordinaria de 27 dc dezembro, do mesino

anno.

Xao tendo aqui, presento. a ludda exposigao do

eminente sabio, limito-me a rcproduzir, e certamente

d'uma maneira deficiente e incompleta attendendo

a escassez dos nieus conhecimentos scientificos a

theoria, em que Charcot baseou a explicaQao do es-

tranlio phenomeno.

V. Ex.a
sabe, como a inoderna Sciencia explica, na

Acustica, a producgao e a propaga^ao do som.

som e o result-ado d'um movimento vibratorio,
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communicado a materia ponderavel eis a base da

theoria, hoje adoptada e conhecida por theoria das

ondulagoes.

Conhece, tambem, o mechanismo da voz humana.

A voz provem da acgao do ar nas cordas vocaes.

ar, que sahe dos pulmoes, produz, n'essas cordas, vi-

bragoes, niais ou menos rapidas, que transmittin-

do-se as paredes da larynge se tornam sonoras, e que,

depois, a acgao conibinada da lingua, das maxillas e

dos labios, alt-era modifica e articula.

Conhecido e, tambem, o mechanismo da audicjio.

As vibragoes executadas pelas cordas e transmittidas,

em ondas, ao ar exterior, chegam-nos ao pavilkao do

ouvido e vem, pelo tubo auditivo, actuar na mem-
brana do tympano. Seguem, depois, ate ao ouvido

medio, no ar n'elle contido, e, pela cadeia do estribo,

do martello, da bigorna e do osso lenticular, repro-

duzem-se, ainda, nas membranas das janellas redonda

e oval, communicam-se ao liquido, que existe no ou-

vido interno e d'alli, pelos filetes do nervo acustico,

ao cerebro. (
l

)

A potencia das vibrac,oes, o deslocamento, mais

ou menos violento, das ondas sonoras depende, por-

tanto, alem d'outras circumstancias, da forga com que
os pulmoes fornecem o ar, e da maior ou menor vi-

bratilidade das cordas vocaes. Por isso, vemos indivi-

(1) Esmitifo, aqui, materia conhecida. para boa comprehensao d'al_

guns, menos versados em Sciencias naturaes. Em questoes de tanta ma-

gnitude, toda a clareza ( pouca.
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duos com voz forte c penetrante, como o sr. J>arros.

e outros, coin voz dobil e sum!da, como o sr. Nunes

do Azcvedo, qnc difficilmente sc porcebc.

Ora succedia que, por urna disposigao especial

dos pnlmoes. da larynge c das cordas vocaes. aquella

forQa cxpulsiva do ar e a vibratilidade das conlas.

existiam nos dois individnos <
i in irrau extraordinario

c ainda desconliccido para >s inais eminent es physio-

logistas. DYssa disposicao especial resultava. tambeiii.

que a voz. ja potente e forte, obtinlia. ainda. conside-

ravd anii-incnto de inteusidade coin a reflexao uas

parcdcs da larynuv. attin.iriiiclo o que em Acnstica se

denomina rrsmmm-'m.

(^uando as vozes nan encontravain olistaculo.

PDUCO se conhecia esse auu-mento de intensidade. pr-

liie. eiitfm. s<- iirnliam na atmospln-ra: mas. sc as

ondas deslocadas por cada uma se encontravam. era

tal a violencia do cliotjue e das vibrarrios. il'rlle pro-

venientes. (pic so a poderemos comitarar. DOS o-ramles

phenomenoa da Nature/a, a raiudex e violencia das

ondas do Oceano quando, acoitadas por furioso ven-

daval. avanram, cliocam-se. e(piilil)ram-se com meilo-

nha expansiio dc forca. recnam para formar novo

salto. ate que uma perde a forc.a resistente. e a ou-

tra vence. esmigalhando. com espantoso ruido. tudo

o que se oppoe a sua passagem.
Este effeito destruidor soffriam todas as pecas dos

apparelhos auditivos. que o circulo da primeira pro-

podia abranger.
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As membranas do tympano dilatavam-se n'nma

dolorosa expansibilidade ; o martello batia desespera-

damente na bigorna com o mesmo furor, com que

Mestre Borralho batia a sola, quando nao era dire-

ctor dos Presidios civis
;
o estribo andava aos saltos,

como anda em corcel fogoso, quando, no meio da ba-

talha, entre o rugir da artilheria e o sibilar das ba-

las, perde o cavalleiro e partc, desvairado e furioso.

Na trompa de Eustachio desencadeava-se urn ver-

dadeiro cyclone.

Xcm as trombetas de Josapliat. n ?

esse terrivel

dia do Juizo final, podcrao egualar o infernal ruido,

que supportavam os apparelhos auditivos.

Depois. para ag^ravar o flagello, dotara Deus os

dois individos com uma extraordinaria loquacidade,

e constante verborrhea que. de dia e de noite, Hies

agltavam nervosamente os labios para questionarem,

discutirem. ar<--umentarem sobre tudo c sobre todos,

em portuguez, em francez. em latim. em allemao,

em quantas linguas vieram de Babel.

P>a scmpre de funestos rcsultados, de dolorosas

consequencias a sua presen^a, e por isso, homens.

mulheres c creangas fugiam, prestes, ao sentil-os
?

interrompendo todas as manifestaQoes da sua acti-

A'idade e todo o exercicio dos seus mesteres.

Desculpavel fora, pois, o proceder do Governo

braxileiro, expulsando os nossos compatriotas.
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Ora aqui tein V. Ex. a
. sem exaggero, seni alte-

rac,oes da verdade (que, por alii, n'este assumpto,

tanto tern sido altcrada) subordinada a rigorosa de-

monstraQao scientifica a razao, porque regressaram

a esta terra, e sc respeitam, e se evitam, a ponto

de viverem separados pelas grossas inuralhas da

Prac.a, os nossos amigos:

]jeopoldo Gomes

e

Abilio Lucas.

Evitam-se c rospeitam-se disse en, e deraonstro.

Um vive dentro. outro fora. Um foi a Paris em

75; outro cm 79. Quando urn e da Camara, o outro

e da Commissao do Eecenseamento. Abilio e socio

da Assemblea e frequenta-a; Leopoldo despede-se-

Entra novamentc Leopoldo: Abilio deixa de fre-

quentar aquella casa. Leopoldo conta a historia dos

relogios; Abilio sorri maliclosamente e insinua a

duvida; explica Abilio o remedio, que descobrira o

ilheu, para salvar a senliora mae; Leopoldo mastiga
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em secco e pisca o olho para os circumstantes. Ura

faz-se agricultor e trata de terras no Arraial, em

Pieces, na Esplanada; o outro faz-se politico e pro-

varei. Entra o segundo na Politica activa; des-

via-se o primeiro, e trata de terras em Gondomil

polo' opposto. Urn, gosta do Capettdo e fdla-lhe a

miudo. como homem. temente a Deus; outro, nao

se da com esse ministro do Senhor e rosna-se, ate,

que tern as stias questoes com elle. Um, move-se,

agita-se, apparece de manha na villa, ao meio dia

em Monsao, a tarde em Gandra e sempre a pe; ou-

tro. limita o exercicio dos sens membros locomoto-

res a loja do sr. Jose Lopes, on do sr. Jose Seixas.

E evidente, palpavel, esta incompatibilidade, esta

keterogeneidadc de individualidades, que se origina

na intima convicc,ao. que elles teem da sua influencia

destruidora c no accordo, on modus-vivendi, que,

para mutua conveniencia, secretamente estipularam,

ao fixarem a residencia na terra, em que nasceram.

Quando, ha annos, estive em Paris, no regresso

da minha viagem de estudo pelo Oriente a Mon-

golia, ao Turkestan, a Niphon. a King-Ki-Tao e ou-

tros centres da Asia onde fui recolher materiaes

e elementos comparatives de civilizagao, com os da

minha terra, para a composigao d'este livro, encon-
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trci-mo, na Acadoniia dc Medicina dc Paris, coin o

sr. Zagallo, quo alii cstudava. commissionado pcla

Excellentissiina Cainara d'esta villa, a organ isarao

do servic,o do Hygiene publica. indicado. por aquclla

faculdado. a municipalidado parisionsc; missao, essa.

quo Sua Kxoolloncia. tao brilliantomento dosompc-

nhou. e quo tao beneficos resultados produxiu para

esta povoarao. rom<> Be pmva com osso dc.iranto.

commodo c original mitrr-clowf do jardim publico.

Tivc. n'ossa orcasiao. a honra de ser recebido

pelo einincnte dr. Charcot.

Kalando no DKMI iaix. alludiu o illnstix 4 clinico

aos dois pdrtiiiiw/es. qiu
1

(Mil 74 cxaininara. pr
recoinnicii(la(;ao d (iovcrno: e loi ^rande a sna ad-

n)ira<;ao, <inando Hie at'tirniei. <[iie com elles vivia

em \'al(Mica. o qiu
1

. lia dcx annos. prrnianrciam na

mesina licalidad i

. sc bom quo. nas (-(didicoes espe-

ciaes do isnlamonto. <

L
no ja rrfcri.

Mas. a niinlia assercao tocou para Cliarcot as

raias do invornsiinil. (luando. a siipposirao. quo mo

apresontou. da cxistencia inevitavrl do graves docn-

Qas o porturbacoes no apparelho auditive dos meus

conterranoos. sujoitos a convivencia e aos perigosos

ettbitos da prosonra o communicabilidade d'aquelles

amigos. eu Ihe aftiancoi quo nao cram essas cnfer-

midades. as quo mais avnltavam nas estatistk'as da

secgao do Hygiene municipal.

Charcot fazia bem cm duvidar. Eu faltci a ver-

dadc, e a isso me levou a amixado. que a esses Ca-
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valheiros me liga, e a repugnancia, que tive, em

tornar odiosa, para o eminente sabio, a existencia

de dois patricios. que tanto prezo, acato e . . . res-

peito.

Mas V. Ex. a sabe o qne por ca vac . . .





Perfis

Abilio

Examinando-os, apreciando-os isoladamente, re-

conheQO os valiosos servigos que os meus amigos

Abilio e Leopoldo teem prestado ao desenvolvi-

mento material e intellectual da nossa terra; e nao

se esquiva a minha consciencia a declarar, que sao

uteis e
? mesmo, indispensaveis, entre nos, as suas in-

dividualidades.

Abilio entrou, por urn generosissimo impulso de

gratidao, na Politica activa de Valen^a.

Accusam-n'o de violento, de precipitado, de fac-

cioso, ou, como diz o povo, de . . . petroleiro. Eu clas-

sifico todo o seu proceder politico, como o de um
innocente noviQo, ou ingentio collegial.
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E uni liomem, incus scnkores, quc trabalhando

ha seis annos em cleigoes, n'esta terra, independentc

em Politica. como sc sabc, tern snstentado a croan-

cice dc seguir uni so partido e respeitar uina so <>pi-

uiao a dos rcircncradorcs!!!

Ora isto. em Yalenra. sc nao indica falta dc sen-

so. rcvcla cxresso de in.irennidade e para osta ultima

livpotlirsc me iiicliim. pnniue nao admitto qu<\ para

iiinas maiiit'( i

sta<;u(vs da mcntalidadc liumana. liaja

falta dc scnsn c i>s. se nao dc cdin as outras.

Aliilio c. pois. urn inucnuo politico e o quc mais

e tun in^cinio tacrioso. I\ct'crindo-sc a adininistra-

^ao pri!-rcNsista. tern a eloqucnria dc Dantoii, a ar-

rcbatadora oratoria dc Robespierre, a impetiiosa dia-

lectica dc rassairnac,

K violcnto. iucisivo, canst ico.

N"a([Ucllas niedonlias ex[)losr>cs dc colcra. fi-rc.

trucida. chacina. cspostcja nas liordas contrarias.

como S. Thiar<> ua moirama.

Chco'a a rubro a tcmpcratnra da sua palavra.

uE precise, incus senhores, mostrar ao pov< os

sens direitos. para quc elle saiba expnlsar. a chicote,

das cadciras do poder e de tudo aqniUo, esses bandi-

dos, sem eira ncm bcira. ([lie cstao delapidando os

dinhciros publicos e tudo n<iutllo. quc reprcscnta o

trabalho honrado do povo, o suor do sen rosto. tu<l

aquillo. quo ganha para o snstento dos sens e de ln<1

aquitto, quc Hie pertence.

As nossas finan(;as vao. de cada vez. a peor. 1mln
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que representa a riqueza da nagao vae parar,

vac sumir-se n'esse insondavel abysmo de ladroeiras,

de arranjos. de afilhados, de metades, de tudo

N'este periodo de excitagao, Abilio deixa-se apo-

derar, tanto, da sua conviecao partidaria. perde, de

tal forma, a cabega, que se esquece de tudo c de to-

dos, concentrando todo o seu ser, toda a sua vitali-

dadc na idea e na palavra, com que, mais rapida-

mente, possa inutilizar o adversario.

E assim que, as vezes, o vemos sahir dc casa,

arrcbatado, irado contra algum arranjo, que Ihe fo-

ram annimciar, e entrar, precipitadamente, na sala

das sessoes da nossa Excellentissima Camara, com
uma bota branca. outra preta; assoar-se a uma luva,

suppondo-a urn leiico; metter o cigarro na bocca pelo

lado acceso; tirar rape d'nma caixa de phospkoros

perfeitamente allucinado, colerico, pcrdido!

Originam-llie inimigos estes arrebatamentos
;
mas

se o Papa, como unico correspondente, ca na terra,

do Padre Eterno, me enviasse o livro das informa-

Qoes particulares, que hao-de influir no tremendo dia

de Juizo e d'ondc dependera, ou a nossa absolvigao.

on a condemnagao as caldeiras de Pero Botelho, em

que fazem caras tao feias aquelles bispos mitrados
;

que por ahi vemos nas almirihas dos caminhos ru-

raes, na follia corrida do Abilio, eu nao hesitaria

desassombradamente o declaro, sem pretcngoes a

adulador, sem interesse occulto presente ou futuro,
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sem desejar provar a Paraty, ou tencionar pedir di-

nheiro emprestado em exprimir o conceito e a

consideragao, que este komem me merece, sobretudo

quando a lente da minha observagao se desvia urn

pouco do campo, que Ihe trace! para a critica e m'o

apresenta no outro, que respeito em todos : a familia,

n'estas cinco palavras:

K um homem de bem.

E ao escrever isto, com plena consciencia e con-

vicao, veni-mo a lembranc,a, nao sei como, nem por-

que, a constant.e recomraenda^ao, que o meu tutor

me fazia, quando, ao ]>artir para os estudos, me in-

troduzia na mao, com uma generosidade vanderbilti-

ca, coisa dc dois patacos em cobre, com estas refle-

xoes de moral preventiva:

Alii tens dinheiro... Tern juizo; foge dos ca-

fes, das ruas de movimento e . . . das mas compa-
nhias.

. . . das mas companhias . . .

Para fugir d'ellas, c dos sens perigos, e que se

fundou a sociedade dos Provareis . . .

Valha-me Nosso Senhor Jesus Christo!

Que tentagoes . . .
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Leopoldo

Leopoldo e urn homein de costumes austeros. Po-

dia muito bem morar na rua de S. Joao, ao lado do

sr. Joaquim.

Tern predilecgao pelos esttidos arckeologicos e o

sen nome e citado, com respeito, na Sociedade Mar-

tins Sarmento.

E homem versado em antkropologia. Possue as

obras de Cuvier e de Quatrefages.

Conhece diversas linguas, mortas e vivas, e en-

thusiasma-se, quando as ve manejar com pericia,

como Ihe succedeu em Paris, com aquelles seres

pertencentes a classe dos mammiferos, ordem dos

carnivoros, familia dos canis familiaris. (
J

)

Tern ideas avangadas em materia religiosa. Sus-

tentou, ha tempos, uma questao de philosophia ra-

cional, relativa a crengas, tendo por oppositor o sr.

Tenente Silva e com tal arte se houve, que fez ca-

lar este cavalheiro ! ! !

(1) Nem tudo se pode dizer claramente. Ha sempre quern de mau
sentido as coisas . .
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E copiosanientc lido cm scicncias naturaos e.

concedendo-se-lhe vinte c quatro horas de praso,

apparccc annado de ponto em branco, com quantas

theorias antigas e modcrnas se dcbatcin cntre sa-

bios.

Como polemista, tern urn grande morocimento:

nao deixa falar o adversario. o quo e de incontos-

tavel vantagcni para quoin . . . padece do peito.

Acceita as theorias do Lamarck o dc Darwin:

ere na cxistencia do . homom terciario o. se Carlos

Kibeiro <> nao rlassitira. talvr/ ainda vicssrmns a

tor o Antbropopithccus Leopold!.

F lionuMn illustradn. Foi ;l China, ao -lapao. ao

Tern, a toda a park-. Fez eiicavacar Pio ix. den

uma pitada a (Jrcvy. um piparote a Crisj)i. baton

na panca de Uladstone. otteroceu reburados a I5is-

niarck.

Nao vat.' t'eito cum as rcalezas. O verdadeiro

toco, para quo olio taz convergir a sna actividade

intellectual, e a Sociologia, na parto rojircssiva da

immoralidade c na quc estiula a proton-ao aos me-

nores.

s. Vicente de Paulo nicrece-lhe entranhado culto.

Tern sido, por vezes. camarista e no descinpenlio

das iinportantlssimas funcQoes d'esse elevado cargo,

evidenciou, seinpre, a niais extraordinaria actividade.

Todos se recordam. ainda. d'essa nicmoravel ses-

sao, em que elle apresentou, defendeu c discutiu

dezenove propostas! caso foi falado nas gazetas.
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mas, como as edigoes, na nossa terra, se exgottam

rapidamente, cu vou reproduzir essas propostas e

repetir as consideragoes, com que foram acompanha-
das:

Plena sessao camararia. Galerias concorridas. Ta-

chygraplios a postos.

Leopoldo, de casaca e gravata branca, sobe, so-

lemne e grave, ao estrado; faz uma delicada venia

ao sr. Zagallo; deixa passar um minuto de longo

silencio c severa concentra^ao dos espiritos; ergue
a fronte. agita os labios e exclama:

Senhor Presidente !

Eespeitaveis collegas c senhorcs.

Illustraclo auditorio !

Eminentcs publidstas c plrilosophos, consultando os traba-

Ihos recentemente publicados nas nagoes mais civilizadas, teem

cvidcntemente demonstrado a enorme differenga e aterradora

diininuigao (jue, de anno para anno, se nota nas estatisticas da

reproducQfio Immana.

Os excesses perniciosos da Civilizagao, com o cortejo de

gosos corporeos e sensuaes de toda a especie, enfraquecem a

raga, definham o individuo, tornando-o inapto para aquella func-

gao. alias importantissima para a estabilidade das nagoes e para
o descnvolvimento da riqueza publica.

dun effoito, senhores; qne seriam os preciosos filoes d'oiro
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da California, os jazigos, nao menos preciosos, da hulha; quo
seriam esses uberrimos territorios da America, se nao fosse o

homem, para com o sen brago e a sua intelligencia arrancar

da Terra tanta riqueza e tanta maravilha?

que seria da Agriniltura y < ) que seria do Commercio e

da Industrial

Senhores! Abrem-se, pivsnirrmrnrc. a actividade do ho-

mem, novos campos, novos e dilatados horisontes n'essas, ate

hoje, mysteriosas e legendarias iviriors africanas. Brazil, a Eu-

ropa do future, extende a sua ao.-iio rivili/adora por cssas enor-

incs provincial, ate hojc, dcspovoadas c dcscrtas.

Bragos, muitos braros: lnnurns. inuitos hoim-ns -eiso de-

sideratum iara este impurtantissinio prnlil-m;i do futuro.

\'fi'ilailrir;iincnte benemcritu. puis. sc rorua da Patria, da

( 'ivilizarao c da Ifumanidado todo aijiicllc i|ii<'. dirccta on indi-

rectamente, contriliuir para \ alcr aqurlla necessidadr. a^-rava-

da. ainda, com o enorme desfalquc, que as estatisticas accusain.

Como hoiiKMis do scculo xix. i[Ui- pns>urm a complcta intui-

gao dos sens dcvercs BOciaea, tfinos. atr liojc. prcstado bom ser-

VIQO a tao sairrada causa (') < aos vossos sentimentos humaui-

tarios e illustragao recorro a?ora. prdindo artcn<;ao para as pro-

postas que, sobre tao inomcnt(<> assumpto. von tcr a lionra dc

iipri'.sentar (
2
).

I.'

Proponho a funda^ao d'um hospicio para cxpostos, que po-

nha cobro aos frequentes actos de barbaridade. que por alii dia-

riamente se conirnettem, com a exposicao de creangas nos por-

taes e nas muralhas.

(1) A camara, n'essa occasiao, era composta dos srs. Zagallo,

Jose Seixas, J. Lopes, Albino, J. Narciso e do orador.

(2) Peco attencao para a redacoao das propostas.
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Fica a Caniara auctorisacla a contractar provisoriamente,

na vizinha villa de Coura, seis robustas camponezas, para exer-

cerem as fimcgoes cle amas.

3.
a

Como actual fiscal do pelouro dos expostos, sou auctorisado

a fiscalizar. os trabalhos das ditas amas e a verificar se, fiel e

rigorosamente. sao aptas. para todo o servigo.

4.
a

E expressamente prohibida, para manutengao da Moral no

interior do mesino Hospicio, a entrada a qualquer pessoa do sexo

masculmo, com excepgao do vereador do pelouro que sou eu

e isso, para o exercicio das fimcc,6es mencionadas no precedente

artigo.

Fica expressamente determinado. na acta d'esta sessao, que
nunca poderao exercer as attribuigoes de fiscal do Hospicio, os

ex.mos srs. Abilio, Vieira e Jose Seixas, attendendo, simples-

mente. a que para tal cargo se exige uma actividade inconcussa,

zelo inexcedivel, o que esses Cavalheiros nao poderao offerecer,

porque nao sao livres, como eu, que estou solteiro.

6.
a

Como consequencia do artigo 4., nao pode haver Capellao
no Hospicio, que pode ser substituido por irmas de Caridade,

para os exercicios da religiao. Para a sua competencia n'esse

UK -ter. consultant a (.'amara o muito digno Capellao do Hos-
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pital, o sr. Padre Melim. varao de excelsas virtudes e preclaro

entendimento.

Sera liiiiitado o nuraero de expostos, que o Hospicio possa

recolher: mas ao Yereador do pelouro que sou eu e conce-

dida a faculdade de admittir as que faga. encontrar pclos

guardas nocturnos. em perigoso estado de saude.

consequent -ia ainda d<> artigo 4., nao poder haver

medico no Hospicio e, para tratamento das creangas e das doen-

as, ou quaesquer. accidentes. a que podem cstar sujcita-

ainas, no excrririo. das suas fuin-rrn-s activas, sera contractada

a Senhora Dona Maria do Hospital.

E aurtorisado o Fiscal du Hosiicio que sou eu a, para

rigorosa e permanent'' tiscalisarao, poder passar as noitr-s.

quando o entender necessario. com as rrcanras e. com as

tunas.

10."

Sc uo fim de seis, oito ou. nove mezes, qual<iner das

ainas apresentar >yniptoinas de doenga grave, dilatagoes. d-

tecidos, etc., cessara o contracts provisorio e o Fiscal que sou

eu arranjara, logo, outra que a substitua.

II."

Em urgeute caso de perigo, so o Sr. Dr. Pacheco pode ter

cntrada no Hospicio. attendendo a que e impotente. a maledi-

cencia, quando d'elle se refere: e a que bem publica e notoria e a
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sua honestidade, como por ahi firmemente o attestam os seus

do is. creadoSf e todas as pessoas coin quern intimainente vive,

que sao unanimes em apontar S. Ex. a
,
como um real modelo de

virtude.

12. a

E auctorisado o Fiscal que sou eu a contractor, para o

servigo interno, tres raparigas das suas relates e de que ja

conhega, praticamente. as aptidoes e. trabalhos.

13.a

Fica revogada toda a legislac.ao em contrario.

PELOURO DE HYGIENE PUBLICA SECgAO DO COMMERCIO

E IXDUSTRIA

i) pennittida a matricula a diversas pessoas de determi-

nado sexo, para a industria do methodico uso e regular acgao de

determinadas func^oes da vida vegetativa.

15."

E expressamente prohibida a entrada na villa, a individuos

extranhos e de sexo differente, que venham prejudicar, com ille-

gal concorrencia e depreciagao de valores, a industria da terra.

Esta prohibi^ao sera extensiva ate, ao proprio Julio Cesar,

(apesar da protecgao da gente yraduada.) se elle resuscitar.

16. a

E nomeada uma commissao, composta do fiscal do Hospicio

que sou eu do sr. J. Narciso e do sr. .Toaquim. para organi-
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sar uma tabella de pregos d'aquelles trabalhos, nas divcrsas

varicdades, que tal Industria hoje possue.

17."

Fica expressamente determinado, que nao poderao fazer

partc d'csta Commissao os cx.mos srs. dr. Joao Moraes, Alpoim,

J. Scares e Albino, porqiu- ior vc/cs. publicanicntc. teem mani-

festado uma tendcncia ]>;ira clcvar. dcinasiadaiDcnte. os valorcs

dos productos de tal Indnstria. o quo e nocivo para a povoagao.

18."

E nomeado. para Inspector sanitario d'csta x'ccfio. o sr. Au-

Siinipaio.

1 !.-'' K U.TI.MA

A pr-sid-ncia d'csta nova instituicfio innnii-ipal sera oftere-

cida. conio in!uiiti'<tai;ai dr considcrarao e respeito, ao Senhor

Marque/ de Yallada. (

'
i

Escusado sera dizcr quc todas as propostas fo-

ram approvadas c por unaniniidade.

(1) Au verilicur a hnpressao d'eslas jiropostas vejo, com desgosto,

que os typographos espalharam por ahi, sem nexo nem intencao, bastan-

tes pontos, compromeltedores para a candidez e honestidade de costumes

d'alguns Cavalheiros. Ahi flea a declaracao para os salvar da intencao

criminosa.

Sao coisas que succedem . . .
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Albininlio. . .

Pertencia-te agora a vez . . . Davas para vinte fo-

Ikas; mas salvas-te d'esta.

Ha poucos mezes, ainda, corriam as lagrimas

n'essas barbas brancas . . .

Caliiu-me uma nas costas da mao e, em casa,

fiz-lke a analyse cbimica.

Deu-me: agna. albumina. cbloreto de sodio; en-

contrei moleculas d'um outro elemento, qtie e a base

da affmidade social: o affecto da familia. Percebi,

tambem. vesti^ios d'uma grande dor.

Eespeito-a . . .

Mas. quando os atomos d'essa lagrima se desag-

gregarem. por evaporagao, e continuarem na Natu-

reza o giro constante c permanente da Materia,

entao, se me appareces . . . entras na berlinda.

Xao te entristoQas. que este livro e para rir c,

quern o escrevc. e um dos tens amigos.

Yira a folha e . . .

vamos a outros.





VI

Coisas de Egreja

Iteatas Procissoes e Romarias

Terminara a faina do clia.

fogo que elevara a temperatura nos grandes

caldeiroes do Olyinpo, onde se manipulava a Hu-

manidacle, consumia, apenas, carvoes isolados quo,

pouco a pouco, se transfermavam em cinzas.

Os Cyclopes, destacados por Vulcano para essa

seccjio da grandiosa fabrica da Natureza, que o pro-

prio Jupiter dirigia, raspavam, apressadamente, nos

grandes extendedores, a massa, que ficara collada, e

deitavam-n'a, como inntil, nos baldes do lixo e da

immundicie.

Jupiter encastellava o dinheiro das fcrias; fechava

a escrevaninha; trocava a japona da fabrica pelo
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manto dc arminho, c dispimha-se a sahir, tocando de

passagcm a sineta, para se fechar o estabelecimento.

Mas n'isto, principiou a elevar-se do caldeirao

que cstava proximo, cheiro activo e nauseabundo.

(como o do esturro em guisado francez) que, espa-

Ihando-sc na atmospkera. seriamente incommodou a

regia pituitaria.

Aproximou-sc Jupiter c olhou.

No fundo do pote, ja com a cor do carbonisado,

rstrugia o resto da inassa que ficara, da quc n'esse

dia se tinha dosado para a pivpara<;a<> d<s liypocritas.

Pouco valor aquillo tinlia. porque era da mistella

niais vul.u-ar e mais 1'acil de jn-eparar: mas Jupiter

nao pcrdia ensejo de incutir nos sens operarios os

dcveres d'uma admiiiistrarao rigorosa e cconomica.

Ordenon, i>ois. a dois Cyclopes que trouxessem do

barril do lixo algumas aparas, recommendando que

})referissem as mal-cheirosas e de cor escura. que

perteiu'iam a massa dos invejosos e dos usurarios.

Avivaram o fo^o: deitaram os novos elementos

no caldeirao; remexeram com o cabo d'uma vassoira,

porque a ferramenta ja estava guardada e limpa; e,

depois de cinco minutos de ebulligao. Jupiter provou

a mixordia. Estava sobre o insipido.

Deitou-lhe umas pitaditas de sal e de pimenta,

com que preparava os maldizentes.

Provou de novo. Estava picante de mais.

Temperou, entao, com o betume dos ociosos; e

deixou fervor tudo, durante outros cinco minutos.
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Os cyclopes retiraram o caldeirao. Trouxeram os

moldes; vazaram n'elles a massa, que se conservava

no estado pastoso e esperaram.

Pouco tempo depois, Jupiter aproximou-se ;
arro-

tou, e dos moldes sahiram duas coisas. duas formas

humanas, com movimento. cor e vida.

Eram dnas mulheres.

Ora Jupiter nao se podia demorar. porque com-

binara, para aquella hora, uma entrevista com Euro-

pa, e os cyclopes principiavam a murmurar, porque

dera a kora e tinham as familias a espera.

Assim. mandou Jupiter abrir o postigo do Olyin-

po. empurrou ate la as mulheres e atirou com ellas.

ca para baixo. com urn valentc pontape.

For esse ether fora, assustaram-se as creaturas;

agarraram-sc uma a outra afflictivamente ; principia-

ram a rezar a Magnificat, a Ladaiiiha. e assim foram

cahir sobre o telhado d'uma egreja, aterrando o es-

corropicha-galhetas, que se deliciava, occultamente,

com os restos do precioso sangue de Christo.

Aqui tern V. Ex.a como chegaram as beatas ao

globo terraqueo. c ahi fica a formula da sua compo-

si^ao molecular: aparas de hypocritas, de usurarios,

de invejosos, de maldizentes c de ociosos.

Representando esses elementos pelos rcspectivos

symbolos, poderemos estabelecer:

IP+ 31* -f I3 + 0* + U = Beatas
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Aqucllas niolcculas da Hypocrisia e da Ociosidadc

dcram-lhes facil c rapida admissao na sociedade.

Casaram; reproduziram-se ; e, em pouco tempo,

estava a ra^a cxtraordinariamente dcsenvolvida e

disseminada por toda a parto, desde a cidade popu-

losa e civilizada, ate a aldeia huniildc c rude.

Ca as tcmos e ca as aturamos . . . Submetten-

do-as agora, para as descrever, a rigorosa analyse,

encontrci-lhcs todas as propriedados dos primitives

elementos.

Vao a missa das scteuma missinlia que faz

mnito arniujo. [torque da tempo de arranjar a rasa e

de se mand(u\ n [n-iira. n-dn.

Eezam; inspcccionam tudo o quo se faz c tudo o

que entra na egreja; communicam c transmittein as

novidades do soalheiro; e, entre o cochichar do Pa-

dre Nosso, segno uma onh'ada de casos novos e dc

commentarios :

Padre Nosso. que estaes no ceo (c <> re*tid<> norn

que liontem Icvou a X ao janHm! E da Turmna. Fi-

con a dever. Blanco <' que as canta . . .) santificado

seja o Vosso Nome (acaboa o namoro da filJia do Y,

porque a Mae bateu~lhe. Diz que o rapaz yosta mnito

de mullierinlias) venha a nos o vosso reino c soja

feita (saliiu a creada da casa do W. OJt menina!
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Scmpre ella conta coisas . . . Diz que tern a casa como

ton ovo! Comem todos os dias prato de meio!) a vossa

vontade. assim na terra, como no ceu (La entrou o

Velloso . . . que raio de liomem! Tern mais de vinte na-

moros. E como o Prado! Elle e elegante, isso e! Ja

Hie reparaste nas pernas?) o Pao nosso de cada

dia nos dae, Senhor. perdoae-nos (oh . . . Faltava

aquelle ... o Leopoldo. Tamlem jd podia casar . . .

Para o que anda por alii a fazer . . .) as nossas divi-

das, assini na terra, como (agora e o dos ponibos cor-

reios... Tamlem e fresco, com aquella cam de santo...)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus . . .

Como V. Ex. a
podc suppor, zfervorosa oragao foi

cortada pelo badalo do sachrista, que tocou a Santos.

Se elle nao mterroinpe. o que teriamos nus de ou-

vir . .

Este beaterio e muito casto e excessivamente pu-

dibundo.

Na egreja de 8. Estevao ba uma Virgem do

Leite, que, se nao e, realmente, uma preciosidade ar-

tistica, e. com certeza, a inellior tela que existe em

Valencia, nao falando ja se ve n'aquellas caras

de malagueta e colorau. todas com a inesma forma c

feitio, que o sr. Juliao exporta. mensalmente, para
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as salas nobres dos hospitaes minhotos, a soberano

por caveira, com dez por cento de abatimento. por

duzia.

Pois o beaterio cscandalizou-se com a nudez dos

pcitos da imagem, isto e, repugnou-lhe quo se visso

o que na mulhcr rcpresenta a sua missao niais nobre.

inais elevada c mais santa a maternidade. K a

instancias d'esses respoitaveis camat'eus. muito cast* is

c muito pudibundos. mas que num-a taltam a Kosinha

Ferreira. quando ella reprrsenta: <
i mandam loir<> de

manlia romprar bilhete. e dao pangadinlias com riso.

c coram (nao dc pudor) e se apimcntam. o se agitam.

ncrvosas, na cadiMia. (jiiando Lili conta as suas ooi-

N^X a instancias e reclamaQoes d'essa gente, ropito.

uma auctoridade ecclesiastica, que cu a^ora vcsficitn.

porque ja nao <\sta outre vivos, mandou, por urn

raiador do Ariio. borrar os poit^s da imajrom!!!

Isto. minlias senhoras e senhorcs, cm pleno seculo

xix. n'uma terra quo tern dois jornaes, correspondcn-

tes varies de ditos, roprescntantes do Sua AIa<restade

El-Rei, Vigarios geraes e nao geraes, Oonegos Pn-

sidontes, e nao Prcsidentes. Capelliles, etc.. <
i tr.! 1^:

entre toda essa gento, que sabe ler e escrever, se-

gundo se diz. nao liouve um unico honiem que cor-

resse a pontapes o cafrc de Arao, roproduzindo-lho

com a biquoira da bota, alii pelas alturas do coccyx,

os borroes coin que profanou a imagera!
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beaterio communga quinzenalmente e confes-

sa-se dims vezes por semana, a padres velhos. sur-

dos e rangosos.

Padres novos sao o diabo !

Ate os Patriarchas fazein das suas . . . Ainda nao

ha muito tempo, que os apparelhos de Morse, de

Baudot, de Hugues e os telephones da Hespanha e

Franca, nao designavam outras palavras, alem de:

as lotas ?

Jose Luciano perguntava a Vega d'Armijo : as bo-

tas? Vega d'Armijo perguntava a Carnot: as lotas?

Oarnot reperguntava ao Luciano: as Mas?
Em Pariz, Madrid e Lisboa nao se falava n'outra

coisa.

Averiguado o caso, fora o Patriarcha das (Tandri-

cas que, em Salamanca, se enamorara perdidamente

dos ojos negros d'uma andaluza. Gargalinho, sen com-

panheiro, arrastava a aza a sopeira.

A andaluza dava, com certo recato, noccurnas en-

trevistas. Uma vez, quando o Patriarcha se inebriava

com os effluvios do amor . . . platonico, surgiu o pro-

tector da nina, de cucliilla toledana em punho.

Patriarcha saltou, em meias, pcla janella, Gar-

galinho sumiu-se debaixo da cama; quando de la o

tiraram, tanto puxaram pelo pescogo, que ficou como

o do P. Alexandre.
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Do Alcalde rcclaniou o Patriarcha as botas
;
o Al-

calde officiou ao Consul; o Consul officiou ao Minis-

tro. Nao apparecerara as botas e o Patriarcha andou

na Exposigao, subiu a Eiffel, visitou o Carnot. com

o sen inseparavel capote de forro vermelko e golla

de pelle, chapeo braguez, chinelo de liga, calga do-

brada em baixo, deixando ver os atilkos das ceroilas.

symetricamente apartados e dispostos em cuidadosa

lac,ada. Xos boulevard*, quaudo elles passavam. di-

ziam as nmndanas:

("ot uiu Hottentot et son jictit : . . . niais find eou, mon

Dicu! ()

O Soares. no principle) ainda agradou, porque di-

zia a sua missinka de Santo Antonio a muito bon

hora c era pontual; mas. depois. principiou a dcslei-

xar-se e a vir para a cgreja. tarde c a mas lioras.

Foi o Albino, que andava sciupro com clle. quern

o fez peco. Principiou a dizer-lhe que estava n'u.nHi

boa posigao official, que se devia aprcsentar sempiT

mnito Hwpo e lavado. porque o conego velho nem ce-

(I) Sinto que as acanhadas dimensoes d'este volume me nao permit-

tarn incluir urn artigo, que esbocei, acerca da origem do Patriarcha. Tem

por titulo: Avcnturas do Patriarcha dos Gandricos e do seu amigo Gar-

rjalinho, cm Paris da Franco. E um estudo realista. Fao.o, porom, obra

para dois tostoes . . .
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roilas usava, apresentando-se num desarranjo com-

pletOj com a barba por fazer, amarello, completamente

delta-do abaixo, a ponto de a gente recear, as vezes,

que fosse de Irtigos; e que era bom, aos sabbados,

preparar-se e lavar-se de vespera; levantar-se depois

cedo, lavar-se novamente muito lavado, tomar a sua

chavenasinha de cafe com a sua collier de prata; e

nunca cliamar a attengao das mas linguas, que estao

sempre a postos, porque a missa sempre dava os sens

sete e vinte, que ja chegavam para uma posigao gra-

duada; mais isto, mais aquillo, com outros periiidos,

de forma que o rapaz gastava duas horas a la-

var-se, a vestir-se, e a gente que esperasse. so com

urn cafe lelido!

resultado foi perder a missa de S. Antonio,

porque ja nao tinlia freguezia.

Magalhaes sera muito boa pessoa, mas . . . nao

se da com o sr. Joaquim.

Ora o sr. Joaquim e urn homem muito temente a

Deus. No inverno, quando ha mais frio e fome, anda

por alii, de porta em porta, com a subscripcao ... da

Seniana Santa, para que a pobreza possa curtir . . .

na egreja, as suas maguas e dores.

Alem d'isso, nao se poupa a despezas, quando e

Juiz da Senbora da Saude, da Urgeira, e ve probabi-

lidades de (tudo pela santa religiao) fazer uma pir-

ra^a ao diabo ... do Joao Cabral !

Urn homem assim, e urn philanthrope e deve an-

dar de bem com Deus. Quern com elle nao se da,
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nao so da coin Dcus; ergo: Padre Magalhaes nao

serve.

Depois, proga uns sermoes quo ninguem entende.

Parece qne nao fa la portugucz!

Nem, sequer, fa/ cliorar a <rente na Seniana Santa [

Resnmindo: nao serve.

Ku i'alei na Seniana Santa . . .

K ( carnaval do beatcrio. N'aquellos ultinios sete

dias as beatas dao ar as inantilhas. c lar.U'as a bis-

bilhoticc, a curiosidade e... ao ftat.

(,)niiita
c scxta fcira santas sao cm N'alcnra. para

a e.Lj-reja d( v S. Kstcvao, < iwsmo qne doinin^o t^ordo

c terra feira dc cntrudo sao para a Assemblea.

Ha inusica. s<-r\ ir< variado de pastilhas de cho-

colate, roburados c anicndoas; conh'dcncias, intrig'as.

sorrisos. tmcas de cart as pert'nmadas, ci nines, arm-

t'ns. apertns de mane - sobrotudo esta mmf/m-ira

intima, expansiva. train-a e alejrre d'uina verdadeira

renniau de fa mi lias.

A <rente esta alii, perfeitamente bem. e a sna

vontade.

Com as temperaturas da eg'reja e das salas da

Assemblca eleva-se, consideravclmente, o inercurio

no tbermoinetro dos affectos. em que o /ero e o ar-

rufo. e os 100 o casamento.
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Christo. ja se ve, como clono da casa, la esta

no alto da Cruz, rccebcndo sempre, com reconheci-

inento cordial, tao fervorosas c animadas manifesta-

<;f>es de amor e respeito . . .

As beatas arranjam. com a Semana Santa, quo
contar para urn mez.

Quando os escorropicha-galhetas abrem. de ma-

nlia, as portas do teinplo, ja ellas entrain apressa-

das e rcnielosas. escolhendo o inelhor logar onde o

bruto do })(>>: c <>* i>ol>r^ ndo incommodem, ondc w
csteja a vontadc c, $r. rcja tudo*. Lovam as suas pasti-

Ihas dc chocolate para a debilidade, a caixa do rape,

o banquinho de tapcte, agasalho para os pes c lengo

para as la.uTimas, quo sao da praxe. qnando o Padre

niostra o Santo Sudario.

Installadas assini. com todas as commodidades

(tndo pelo amor de Cliristo. que tanto soffrcu na

Cruz) no sen pouto de devo^ao e de observa^ao^

gozam a tripa-form nao perdendo um olhar^ urn sor-

riso. um vestido novo. uma ionnuire mais arrcbi-

tada . . .

A noite vao para casa, consideravelmente allivia-

das da coiisciencia, mas pouco satisfeitas com o Ma-

^alhaes. (pie falou em problcmas sociacs, em paupc-

risino, em Philosophia da Historia, em altruisino, cm

protoplasma e outras coisas, quc nem o sr. Joaquim
cntendeu, apesar de. por vezes, (ccrtaniente por deli-

cadeza) abaixar a cabega, como quern diz: compre-
heudo, apju-ovo o . . . estou satisfeito.
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Palmeirao, quando conta imbecilmcnte pela

decima vigesima vez, a tragedia do Calvario tra-

gcdia sublime e benefica para as agruras da nossa

existcneia, se todos a soubcssemos comprHirmlor,

mas que por ahi anda conio o librrtlu ostat'ado, nas

epochas lyricas da <vmvja, para esperularao. para

immoralidades e para drscrengas esse percebe-se

e agrada muito inais!

() braterio tern uns Santos da sua particular es-

tinia.

Os Santos, a final, sfto como a gente, com qiiiMii

sr lida. Ha physioiioiuias (juo logo inspiram s.vmpa-

thia e ha outras ([ii<\ son a vm<.' saber como. ncin

porqiu
1

. inivoi-ain emliirrarao.

Isto e ra/oavd e intuitive. Diga-mc. por cxciu-

plo, V. Kx. :l

((iiciH ha-dc ^ostar do S. Cliristovao.

com atpiella grande cara arrnic.^ada. parecondo di-

/rr as .u'cntcs (\w\ se Ihe chcgam a mostarda ao

nariz, corre tudo com a vara. pcla c^rcja fora, como

o Pan-real mi feira de S. Bento da Porta-abcrta!

Assim, quando rareiam as festas e as bolsas an-

daui oxhaustas, com as frequentes subscripQoes da

Assemblea. nao liavondo possibilidade de se orga-

nizar a Somalia Santa, entao, promove o beaterio

umas novenas a Senhora de tal.
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Sao umas festasinlias muito razoaveis, porque

a musica e mais alegre, sao de diet e sempre ha pro-

labiUdades de, terminadas as ladainlias e as encom-

mendacoes, se dar, ainda, um passeio ate ao Jardim.

Emfim, n'uma terra, que tern poucas distraccoes e

onde a Rosinlia se nao pbde sustentar, tndo se apro-

veita.

caso da Santa alarmou vivamente os animos

d'estas esgrouviadas bisbilhoteiras.

tParece impossivel que se ncio alrisse a Terra,

que nao riesse um raio, um dialto, que castifjasse

aquelle pedreiro-livre, aquelle atlieu do administra-

dor !

malandro que trazia a imagcm e a nietteu na

taberna da Esplanada, expondo-a as chufas e obsce-

nidades avinhadas dos comparsas, esperando que o

contra-regra desse o signal de subir o panno. para

essa asquerosa comedia, da nossa asquerosissima Po-

litica, o malandro que ?
com um sebento balandrau,

de imagem e prato na mao, por ahi chatina sema-

nalmente
?
a meias, com as crengas do povo, e nao

kesita em transpor os humbraes do bordel, pedindo

para a lemdita e milagrosa Senhora de tal, interes-

sando assim, a religiao de Christo no producto que
a barregan obtem da venda, em publico, do corpo
e da honra esse icha-corvos torpe e vil, d'uma gar



118 SIXAPISMOS

nancia mais vil c mais torpe, do ciuo os trinta di-

nheiros dc Judas, que por alii csfarrapa as pouras

crenels, que ainda existem no povo csse:

icoifadirihot Mcttm do rf-l-o. Kstura (innu'cllo. ater-

rado. Foi preciso leval-n. qnnni rw hntrox. c dar-llic

cafe qiiente, porqnr lite
j><>;l/<i

dm- nli/mwi

Ah. baratas do sacristia! Conio cu descjava pos-

suir o ac;oito, coin quo Christo oxpulsou os .])hariscus

e dc (jnc cor on vos poria as nado.sras. ..

As procissoos . . .

Eu nao conhcgo coisa mais ostupida. barbara o

deshuinana.

Felizmentc, sou. n'esta opiniao, apoiado polo c-

pirito do seculo quo, pouco a pouco, vac terminando

com ellas.

Qual e o fim das procissocs?

Qua! a sua necessidadc?

Sao para avivar as crengas?

Que ha, por esse mundo de Christo. mais ridi-

iilo e caricato do que Santas Cocas, bois bentos,

S. Jorges de carne ou de madeira, isto e, com tar-

racha, ou sem ella. prophctas com barbas de crina.

pendoes em varas de pinheiro por descascar. gaitciros
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aos pinotes, matuloes de cara aparvalkada e cabello

cmpastado com gomma de pevides de marmelo?

Que ha, por ahi, de mais barbaro e deshumano,

senhoras de Valenga. do quc essa perigosissima ex-

posicjio a que, por vaidade. condemnaes os membros

ainda tenros das creangas, carregadas com aderegos

de pechisbeque c diamantes de vinteni. peito e bra-

c,os mis, tiritando e carainhando custosamente, com

os pesitos cntalados nos escarpes do unifvrme, e ati-

radas, por essas ruas. a voracidade das bronchites e

pneumonias que o frio origina. ou das febres e me-

ningites que o calor provoca?

Dizei-me: a Christo, se e a Christo que desejaes

honrar, nao seria mais agradavel quc essas duas li-

bras, com que entraes cm ajnste d'uma pneumonia

para vossos n'lhos. Ihes fosseni entrejrncs para, com

ellas, na bemdita missao da Caridade. penetrarem

n'uma d'essas barracas da Parada-velha e as depo-

rem nas maos tremulas e descarnadas do pobre ve-

Iho que tern fome e trio aos 80 annos, illuminan-

do-lhe assim com a luz do ceo, com a luz de Dcus,

aquelle tenebroso occaso de soffrimcnto e dor?

E quando a creanga voltasse a casa
?
risonha c

feliz, como Deus a sabe dispor. ao fazer d'ella a

mensageira do Bern, nao seriam para vos mais agra-

daveis as lagrimas da gratidao do pobre entrcvado

que. como perolas, deslizassem ainda nas maos pe-

queninas;
do que esse immundo cartucho de papel

mata-morrao com doces de farinha de millio e assu-
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car mascavado suprema delicia dos matuloes da

Urgeira com que o bogal e estupido Juiz da festa

Ihe paga o papel de comparsa?

Senhoras de Valenga, que tendes filhos! Pensae

n'isto . .

A procissao, que os Paes de familia mais respei-

tam, e a de Gorpus-Christi.

<i>uando se approxima. <' incvitavd a rontribui^ao

de cbapeos novos para as scnboras. E uina roisa fcia.

na vcrdade. o appaivrrr-se n'esse dia, ronsa.irrado a

Dcus. coin cliapros dc invcnm.. .

Pois se o Blanco os torn tauto em conta . . . .la so

ufio fa hi cm vcstidos. por([ii(
4

eiiitini, da-se unia volta

ao do anno pussado e ainila pnilc csi-apar: mas o

chapiM) c da praxc.

A> jandlas .u-iiarnecom-sc, n'esse dia, de caras

bonitas. Nas mas. vac c vein, cbibante e taful. a ju-

ventudc da terra; os aspirantes aduaneiros, com Vel-

loso a frente. pimpam o oiro dos sens unitormcs:

barrig-udos ramaristas passam, atados a banda bico-

lor; lia muita gente do povo; colclias espaventosas.

flammulas, etc., etc., e. no fim de tudo, a tropa e as

descargas.

N'estc anno, entao, essa ultima parte estevc ma-

gestosa. Digo a verdade: inanobras assim, tao com-

plicadas e com tanta tactica, so as tenho visto em
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Franga, no campo de Chalons, e em Portugal ... no

largo de S. Joao. Consta-me, ate, que para o anno

ca temos officiaes dos exercitos europeus, ern coni-

missao de estudo.

Pelo menos, assim m'o asseveram Moltke, Carnot,

o Czar de todas as Kussias, o Schah da Persia e o

Bey de Tunis. Se o affirmam por lisonja, sabondo

que sou de Valenga, isso e com elles.

Vae pelo prego . . .

Agora as romarias.

Diversos pensadores e philosophos consideram as

romarias, como indispensaveis c necessarias, atten-

dendo a que o povo que, durante seis dias, labuta c

trabalha, necessita de descango e distraccao ao seti-

mo, para que possa retemperar as forgas.

Concorde com isso, mas nao colhe o argumento
na defeza d'ellas, como elemento vivificador de cren-

gas.

Quern e que vae a Urgeira, a Ganfey, ao Faro,
a Scgadaes, que nao seja por mero divertimento, por

distraccao, pela novidade de um caso ruidoso e diffe-

rcnte na pacata vida da provincia?

Quern annuncia em casa a familia a visita a 8e-

nhora da Cabega, ou a S. Campio, que isso nao si-

gnifiquc um dia de lorya e de folganga?
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Vejainos as coisas como sao, limpando o prisnia

da obscrvac-ao o da critica. das tolas do aranha, com

quo a retina, o nso o a tradieao Iho mancham a

transparent.

quc e a Scnbora da Cabe<;ay

Tin concnrso lr<ral do caret riros.

Pergimtom ao men amigo Joaquiin Qucirox. so

olio do la vein coin inais croncas. apcsar dos csfor-

$os que os salta-pocinkas de Lara e d i

Lapolla fi-

xrrain. para Ih'as introdu/ir na inassa roivbral.

INTgiintoin a osso aini.sro. impradentemente cnvol-

vido por i>-<Miorosa dodirarao c pnr nobro arrobata-

mcnto. na latalha dc Mviitc* C1r<*. sc cssas inulho-

rcs, quc uivavam coino byonas c clantavain em furia

honvnda. mntra trcs liomens. nao oram as inosmas

quo sc cspojavam polo adm da rapolla. c sc arras-

tavain dc jnolhns nas cinco cnltus da promessa. fni

qur. scntindn cstoirar o baiulnlUo nos arrancos dc

brutal indi^rostao. rororroram a t'aina niilairroira da

Santa . . .

Pergtmtem-lke sc cssos matulucs. qur <\ jnn-ta do

Chico Mollo <> corravam. emhmtecidos polo vinho.

aportando o circulo dos varapaus ferrados. coin ,u-ri-

tos do ekacal o cso-aros sonsnaos do anthropopba.uos.

nao eram os mesnios quo. horas antes. ca.rro<ravam.

como bcstas. com o andor da Santa c abalavam o

solo com o poisar da pata na maivba truancsca.

pelos atalhos do logarejo.

quc o >V. Campio?
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A prostituigao ao ar livre, sob o manto estrellado

da noite, como diria qualquer poeta; e a charlata-

nice. fazendo suar o Santo e . . . os milkeiraes.

A pequena distancia d'esta villa ha um burgo
chamado Urgeira. E feudo do sr. Joaquim. Des-

ccndem em linha recta, os sens habit-antes, d'aquel-

les antigos cultivadores de cebolas do Egypto.

Formam um oleiiicnto importante na Politica do

nosso Hospital e prestam assaz reconbecido service,

nas procissucs da Seniana Santa. Chcgain em mes-

nadas, marcham bem. formam. com os sens balan-

draus. duas alas, ja mnito razoaveis e, alem d'isso,

sao faceis de contentar: qnaesquer tres patacos dc

borua e zurrapa Ihes encbem as pandas, depois da

procissao, na sacristia da Misericordia, provocando-

llies sonoro arroto.

No verao, rara e a noite de sabbado. em que cs-

tes pacovios nao queimam algumas duzias de libras,

com foguetes de lagrimas e bombas de dynamite.

Ora, no bnnro ha pobreza c ha miseria; ha ve-

Ihos, que gemem na cania com o frio do inverno e

ha crean^as esfarrapadas. (^ue chafurdam no lamac,al

dos becos: ha aleijados. (pie se arrastam ate a villa

mendigando o cliabo.

Com esses 500. ou 600 mil reis. que aunualmente
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se gastam em festas, podia a Junta de Parockia

fundar um Hospicio para os velkos, e estabelecer

uma sopa economica para os famintos.

Mas a pandega? grande brodio da vespera da

festa? A fif/nra quo se faz na procissao com a vara

de Juiz?

Necessita o povo de distrac^oes.

Verdado c. mas dcem-llf as quo o civilizem c iiao

( ombrutonim. Kcstas. Romarias e Procissncs

sao aindu vcstiirios d'aijucllcs primitives tempos, em

qur era necessario invctcrar peln mystirismo. pdo

ai>iarato
'

siimptuosidadc das maiiitrstarncs, o cspi-

rito da crenra.

.Mas liojc. cm (juc para o plcbcu cntrar nn icmplo

atr a ii-radc. onde a aristo.-raria aninha, se Ibe cxi^ 4

ronpa lavada e ralrado dccciitc: liojc, cm quc ellc

vac a romaria para jnirar o pan. bcbcr vinho e en-

trcg'ar fielmente a Ilatota a feria da semana aca-

bcm com tudo isso c dcixcm ficar a Keligiao nos

tcmplos, e so nos templos, d'ondc iiunca dcvora tor

sakido.

E, para divertir o povo, substituam. cntao, esses

grotescos cortejos de Santos, entre espclhos de pa-

taco e plumas de gallo, por verdadciras procissdes

civicas, onde figurem os heroes da nossa Patria, quc

os temos tantos e tao dignos d'essa apotheose.
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Em vez de pulpitos ao ar livre, levantem-se ta-

blados, onde se reproduzam os factos mais gloriosos

das gloriosissimas epopeas que, a um paiz de tao

acanliadas dimensoes, derani a celebridade das gran-

des nacionalidades.

Organizem-se-lke jogos, luctas, em que se adestre

no cxercicio das armas e possa desenvolver os nms-

culos e a energia, de que tanto necessita para a

constante lucta da existencia.

Conte-se e mostre-se ao povo o que fomos, e as-

sim, distrahindo-o, Ihe incutiremos os germens d'es-

se sentimento, que e o principal impulsor dos gran-

des feitos e das grandes civilizaQoes o amor da

patria, (
!

)

Basta de coisas de egreja.

E agora, 'beaterio da minha terra! um

Padre Nosso e uma Ave-Maria

por este Zinao, que ja esta as portas do inferno . . .

mas esperando que cntreis, para atrancar solida-

mente a porta e assim vos acabar com a rac,a!

Pater Noster , .

(i) Nao va este artigo fundamentar suspeitas, acerca das crenfas do
auctor. Zinao respeita a Fleligiao e perfilha o que ella tern de sensato; mas
so a admitte no Temple depois de varridu de hypocritas, de traficantes,

de escurropicha-galhetas e de icha-curvos com um Evangelho e um Sa-

cei'docio : a Caridade.





VII

Litteraturas

(DUAS PALAVRAS)

(Jlaro e quo, tendo subordinate o programma
d'este livro ao titulo dc Eslndox sol re a actual so-

dedade ralvnciana, me nao posso esquivar a fazor

incidir, por mementos, na minha Icnte de observa-

oao, os raios luminosos quc os nossos hometis de let-

tms, semanalmcntc, fazciu convergir no toco das

bniiparinai* ca da terra.

X'esta opocha, em que legalmente esta em uso,

rcconhecida e sanccionada, essa nojenta e nociva

convcngao litteraria do eloyio-mutuo, que tanto ta-

Icuto atrophia, quc tanta intelligencia cmbriaga com
os aromas d'um inccnso macanjo, parvoicada e re-

conhoco - o men proposito, que si^nifica perigo emi-
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nente nas cannelas, irrcmediavclmente condenmadas

a dentuQa dos critiqneiro*.

Limito a area da observagao com as niurallias da

Praga c d'ella exceptuo, ainda. alirumas individuali-

dades quo. demasiado, me ferem a retina com o seu

talcnto, e que a insignitirante distancia focal da lento

mo nao pormitte abran.u'or.

N'osta nossa terra, a penna serve, uniramento,

para estadiilho de deslombar politicos, ou nas pro-

torvias e diatribes, oriu'inadas em quostiimculas ridi-

ciilas e coinifias, coino as da I
y
r/*<> <ln Smilti. on nas

pacliolicos rimadas, com quo se visa a critica galho-

feira,

A ponna photographs n Idea. A Idea podo evo-

lar-se. lihrar-se sol)re tmlas as manifestaroes da a<-ti-

vidade lininana. consoante as aspiragoes que a orien-

tam e as intelligencias que a esclarecem. Pmle tixar-

se na Arto, ua Sociedade. no Homein, etc. Kntro

nos, embirrou com a Politica c nao a lar^a.

Por isso, chafnrda na insulscz parrana. na gra-

^ola afadistada, na metaphora besnntona.

Ao It'azileiro baniht. ao fulnl'/o sem pew/a m-inhox

e a outros escarros-piadas. que por alii Hiictiiam a

tona da enxurrada, corresponde esse constanto mar-

tellar de bordoes estafados
?
do gaiteiro, do Jodo !><T-
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nardo, com que ainda hoje a fedelhada sahe a esta-

cada, empunkando a babuzeira e acenando a quern

passa com outro Ideal e com outras armas: nao o in-

sulto soez a familia, mas o sorriso caustico do epi-

granima a individualidade social.

A Imaginagao e a Phantasia vasam-se, por ahi,

nos moldes d'uma linguagem mascavada, em que pul-

lula o neologismo pretencioso, d'onde resalta a phra-

se de sensagao dos ultimos figurines, que o francez

atira, por cima dos Pyreneus, como uma bota cam-

bada e velka, e que o rabiscador, prestes, enfia nos

pesunhos para, coxeante e rufiao, seguir em truanes-

ca marcha, campos fora da critica e da ... tolice.

Esfuzia, frequentemente, o gallicismo inutil nas

espalmadas linlias; e constante a referenda oca a

lombada das recentes publicacoes francezas; e, n'uma

epocha em que o mercieiro fala na Sapho, de Dau-

det, ri com as frescuras de Catulle, estremece com

as J31aspJiemias dc Richepin, salta com as pinturas

realistas de Zola, entretem a familia com os Gon-

court e auxilia a chylificacao com Maupassant ou

Coppee. a arlequinada do rabisca, nao so denuncia

ignorancia completa da nossa litteratura e dos re-

cursos da nossa lingua, mas, ainda, com a impro-

priedade dos termos, apanhados a dente e atacados

a soquete sublinhado nos periodos uma deploravel

vaidadc e tristissima inconsciencia.

Nao ha orientagao litteraria, nem eschola defi-

nida, nem pcrcepgao nitida da idea, nem conscien-
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cia na phrase, nem ccntelha de imaginacao que des-

perte a vibratilidade da nossa alma. Ha. d'um lado.

a atrophia voluntaria e criminosa. a que se conde-

innani faculdades intellectuaes de superior quilate, e

d'outro. a ainbigao ridicula e chatissima de se mos-

trar a f'amilia ao papa e a" inana, ao titi c a prima,
ao namoro e a sopeira o nomc em lettra redonda,

claro. on nas mallias transparent es d'um pseudonymo,

quo o sorrisinho immodcsto ilcscohrc ao ])rimoiro e

dcscjado ensejo.

al.u'iu-m suipor com <>stas minhas refle-

xues, tfio discordant 's na forma, das hosannas, (pic

))or alii s<> cntoam. imjxtstas pela nojenta convencao

do elof/io nititiiu. (pic nc.u'o mcrccini.MiTo^. on vo])iulio

a])tido(
i s intellectuaes?

Tal nao succeile.

I )e quando em ([Uando. aipii e acola. mesmo n'es-

ses a ([iiem a vaidade <
i o pedautismo desnorteiam,

descubro e recoiilirco os vestijrios d'uma cxpontanei-

dade de phras(\, evidento: d'um colorido de expres-

sao. notavel: d'nma receptividade emocional, definida:

d'uma accommodacao visual para a anatyse, aprecia-

vel: propriedades que, vigorizadas pelo trabalho,

orientadas pelo estudo persisteute nos bons modelos

c impulsionadas para urn Ideal, podiam educar-lhes
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o espirito e elcval-os, porventura, a consideragao que

ambicionam e que criminosamente Ihes attribuem.

que eu desconheco e: o trabalho; o que eu

censuro e: a inercia; o que eu repudio e calco aos

pes, e essa perfida e nojentissima convencjio, que faz

do cinco reis de gente uin Adamastor, do balbuciante

bebe um polemista. do Rosalino Candido, um Rama-

Iho Ortigao, on, conio elles diriam, de Prudhomme,
um Pierre Veron, ou Albert Wolff.

A penna exprime a Idea, A Idea parte do cere-

bro. cerebro significa a Intelligencia, a Alma, isto

e, o conjuncto da sensacocs e sentimentos, que na sua

phenomenalidade, separam o Homem do bruto.

A faculdade de sentir e a expressao nitida e

clara, pela penna e pela palavra, de todos os pheno-

menos da natureza psycliica. sao o que o homem
tern de mais nobre.

Triste e, portanto que, na critica d'um facto, na

discussao d'uma idea, no desforgo d'uma aggressao,

eu va encontrar aptidoes intellectuaes com elemen-

tos tao apreciaveis, na choldra da Politica, ou des-

cendo, ainda, tanto e tanto, que se nao pejam com a

pasquinada a carvao nos logares, onde o carrejao

usualmente se encosta, para . . . ensalitrar as pa-

redes.
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E no grupo dos que a inercia atrophia, dos que

deviam libertar-se para outras esphcras mais lumi-

nosas e mais puras, porquc ja possuem na Imagina-

c.ao c na Phantasia a vigorosa organizagao do con-

dor, vcjo eu um homem que sabe burilar preciosa-

mentc a idea, que filigrana artisticamente a palavra

debater-se, na triste condigao de bonifrate, movi-

mentado pelas guitas dos especuladores, transfor-

mando o cerebro, d'onde arranca chispas d'um ver-

dadeiro talento, na bola enscbada c porca dos jogos

malabares que os politiqueiros por abi exliiboni, vi-

sando a csportula dos iiiaiz-natcs.

E corao se nao fosse profanagao bastante, o man-

char a penna nos bispotes, em que essa megrera a

Politica diariamente evacua, ainda ha pouco man-

chou tambem os labios d'onde, palpitanto, quente,

phantasiosa e bella. Ihe resalta a palavra, na dentu-

ga cariada e porca d'um salta-pocinkas cleitoral agar-

galado !

Suprema humilhaQao do talento!

Pudesse eu agarrar-te pela golla do casaco e,

applicando-te em certa parte do corpo duas palma-
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das, fazor actuar no teu espirito, incisiva e caustica.

a affectuosa indignagao, com que d'aqui te brado:

Livra-te d'esse chiqueiro, homem de Deus! (0

(1) Depois do que expuz, acerca do elogio-mutuo, n'estas paginas,

onde manuseio ridiculos, podera algtiem attribuir-me intencoes provocado-

ras da tal convengdo, com a referenda que ahi fa?o a um homem, que,

entre nos destramente maneja a penna.

Declaro que, n'estas e n'outras referencias, digo o que penso e o que

sinto; sem pretencoes a adulador, independente de preconceitos, de consi-

deracoes pessoaes e das imposicoes dogmaticas com que, por ahi, se cele-

bra e incensa muita coisa vulgar e oca.

Nao preparo o exito dos Sinapismos com a offerta de exemplares as

redacooes, ou aos amigos, que as frequentam, com aquelles galanteadores

e irresistiveis ofTerecimentos de : ao distinctissimo escriptor, ao precioso

estylista, etc., com que se arma ao reclamo, porque d'este nao necessito.

Nao viso a honra de ser considerado entre os litteratos, e por isso

occulto o meu nome; nao escrevo por especulaeao, e por isso offereco aos

pobres qualquer producto do meu trabalho.

Dos defeitos da obra, que sao muitos, salvo-me com este desinteresse

e com esta independencia de opiniao.

Nao me dotou Deus com feitio para incensar vulgaridades pretencio-

sas, nem tambem com orgulho e vaidade para repudiar, ou amesquinhar
meritos.

Entre a Critica e a minha individualidade esta essa mascara: Zinao.

Se aquella me for hostil, respeital-a-hei no que liver de sensato; se me for

favoravel, francamente, nao Ih'o agradecerei, porque nao pego elogios.

Que este livro proporcione a quern o ler alguns minutos de distraccao ;

que essa distraccao valha uns tostoes e que d'esses tostoes possa apartar
uns cobres, que mitiguem alguma dor eis o que ambiciono d'este igno-

rado laboratorio, onde preparo os Sinapismos.





VIII

Quimtilinarias ('

Diz algures Macaulay:

E nas grandes crises politiat*. n* grandes agi-

tardes popularcs. que se denuntiam os grandes Jwmens

e se manifestam os grandes genios.v

Ca temos a confirmacao d'essc pcriodo do emi-

nente liistoriaclor inglcx.

Rug-e. infrene, a colera do povo por causa do

mandado: e no meio d'essa espantosa elfcrvescencia

da nossa politica. erguc-se aos eeos da posteridade,

fl) Nau posso ficar calado perantc urn liio exti'uordinario aconteci-

nn;iito, como esse que o sr. Joaquim debate na imprensa, com as suas

sessenta epistolas. Altero, pois, a ordem dos capitulos, que ja estavam no

prolo, para nao perder a opportunidade d'estas linhas coordenadas a pres-

<a, cntre as espiraes aztiladas do dois Princezas, de seis ao vintcni.
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dardejando raios mortiferos de oratoria epistolar, inn

homem, ate koje ignorado na rcpublica das lettras:

()\\im Fonseca!

Tenho lido nmita epistola c nmita carta; li as

epistolas de S. Paulo aos corinthios; as de Horacio

c Cicero; as de Racine e Pascal; as de M. 1 "" de Se-

vigne e de Girardin; as do Rosalino e Jayme Jose;

mas, coisa tfio puxada de rhetorica, tao descmbolada

de logica, tao freclteira de estylo e quo ainda nao

pude encontrar nas littcraturas passadas e presentes,

dcsde a sanskrita, ate a dos papuas, on a das gen-

tes do Molembo-Kuango!

Senipre ilcsconfiei que, no cerebro d'este Fonseca,

vascolejava al^o de cxtraordinario e de superior.

(j)uand(>. ])or alii, aventavam detonnidailes psycliicas.

amesquinliantes do intellecto, afn'rmava cu seiiii)rc:

Itattr n<> ollio! O futnru <> dim.

Alii cstfio as suas sesscnta epistolas cnjrranza-

das nas gazetas da terra, contirmando, plenainentc,

os meus presentimentos.

Estudei durante muito tempo o Quim Fonseca.

auscultando as minucias da sua existencia social e

as subtis ramifieaQoes da sua politica.

Considero-o como um dos vultos mais importan-
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tes da minha terra, porque e o fulcro diamantino,

onde se apoia a alavanca civilizadora (?) do Pro-

gresso. Impoe-se, portanto, a minha observacjio e ao

men respeito.

Consumi annos n'esse estudo, sem poder formular

uma classificagao exacta e rigorosa.

Mas, urn dia, descobri que Fonseca usava . . . sus-

pensorios!

Ora, os suspensories teem para mini uma grande

significagao ;
considero-os como elemento precioso e

infallivcl na investigate do caracter individual

elemento niais precioso e mais infallivel, do que as

protuberancias do craneo, na theoria de Gall; os

tramps physionomicos na de Lavater, ou o volume do

cerebro na de Broca. Apes minuciosas analyses e

confrontacoes, cheguei a conclusao, dc que os sus-

pensories podem significar: reflcxao, sobriedade, eco-

nomia, previdencia, sensatez, paz do espirito. pureza

de costumes, existencia de virtudes civicas.

Homem que usa suspensories, sabc de cor quanto

produz, livre do imposto de rendimento, o capital de

doze moeclas d'oiro a tres c meio por cento; sabe em

que lua se cortam as madeiras; sabe em que cpocha
convem semear a couve pcnca, o rabano, a nabiga e

as pevides de marmelo; sabe em que mez se capam
os o-atos; sabe salgar um porco, dispor os presuntos
no fumciro, encher um chourigo; sabe coisas de em-

phyteuta, de foros, de aguas de rega, de bacellos, de

aljx'rcas e de bens dc mao-morta; sabe aparar um
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callo c applicar urn crystol; conliece remedies para

o gogo e para as bichas; conliece as propricdades do

sebo de Hollanda; sabe cmfim de tudo urn bocca-

dinho. porque e encyclopedico cm Sciencias caseiras

e perito em qucstoes de vida pratica.

K V. KxA ([lie conhcce o Fonseca, diga-me, ago-

ra, se as aptidoes do sen intellecto nao estao ahi.

nitidamentc inventariadas.

Ku venero as commendas.

(^uando, cm (^uinta-fcira santa. na vizita as ca-

sas do Scnlior. encontro o sr. V. de ^Foracs, dcslum-

brando a ircntc com a sua casaca e com as scintilla-

rocs da (-Jran-rruz j^allcga, onde o sol pocnte arranca

cbispas tiro Immildementc o men chapeo c rurvo-

me submisso.

\*ciicro a banda bicolor. diagonalando a obcsa

panc.a d'um scnador; veinTO a vara d'um juiz de ir-

mandade.

ReconlieQO tambcm. a importancia social dos ti-

tulos honorificos.

Um Viscondc foi, e, e sera, sempre, um homem

de massa mais afinada do que qualquer Zinao; um

homem estremado entre a peonagem; um homem de

sangue cruzadico. de alta saben^a. de apurado senso.

Ahi esta o sr. V. da Torre, que. ainda de molleirinha
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e a fazer tem-tem, escrevia os Precomcitos, para . . .

despreconceituar a heraldica dos viscondados.

Yenero e respeito tudo isso, repito, porque, em-

fim, Deus que resolveu distinguir na sociedade umas

certas pessoas, com titulos e com penduricalhos, la

se entende e la tern as suas razoes . . .

Mas ca no foro intimo, nada provoca, 7iiais forte-

mente, a minha consideragao. como umas alc,as, uns

suspensories, d'aquelles de tres cores, como a ban-

deira franceza com as suas fivelas doiradas, as suas

prezilhas de coiro unidas, symetricamente, aos qua-

tro botoes alinhados pelo buraquinho do umbigo.

Este men culto as algas ja me originou grave

desgosto na familia.

Minha filha mais velha, D. Fagundes, namoris-

cava o filho do nosso procurador em Monsao. Ha cinco

annos entra o mocinho na sala de visitas e, deante

da rapariga, balbucia tremulo de commogao:
-Louvado seja Nosso Senhor Jesus Christo!

Senhor passou bem?
Eu vinha pedir a mao de sua filha D. Fagundes

d'Atouguia. Tenho 25 annos; sou camarista na minha

terra; as minhas propriedades rendem 40 carros e

60 pipas; tenho doze contos nominaes em inscri-

PQOCS; vinte obrigac,oes das Aguas de Melgago e
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tie S. Pedro, cinco accues do piano da Assemblea e

dez do Theatre Valenciano . . .

-Perdao, interrompi eu; e einquanto as ultimas.

pagou todas as prestacjjes?

Nao, senhor; assignei, mas so paguei a pri-

meira presta^ao de 10 p. c.

(0 homem convcm-mo. disse com os incus botoes,

ja vejo que e agostinhado.)

Scrvr-inc para .ironro; mas, um esclarecimento

a])enas. qur <' o mais importante: o men amigo usa

suspcnsorios?
( )ra rssa! cxdania o jov<

v n. acaso (' isso im-

portanto no men futuro marital? I'ois a minha bar-

riua e quc tern de crewer...

-Uasta. scnlior! \'ist< (ptc riilicularixa uma coisa

tan scria, - nada t'cito! (Juoira batcr a outra porta.

K Kagundt's ficou solteira...

Ora ella csta longc dc scr uma bcllcza e. as ve-

xes, tcm frllm: mas para Monsao servia e
? servia,

ate, muito bem.

Eecebi hontem a noite um telegramma de His-

marck, pedindo informa^oes urgentes acerca das ses-

senta cartas. Como sou correspondente da Gazeta

da AUcrnanlia. tratci de averiguar o caso inspirador

d'aquellas C'atili digo Qnimtilinarias.
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Eis o que descobri:

Na ultima reimiao dos quarenta-maiores, o Fon-

seca, subitamente atacado de violenta verborrkea,

poz em pratos limpos a historia do mandado, segre-

dada ao bickinho do ouvido por urn amphibio.

Os senadores ficaram aterrados e os municipes

bateram palmas, porque tinham farejado escandalo.

Fonseca exaltou-se. berrou, vociferou; e, por ve-

zes. para o acalmar no furor do seu zelo pelos in-

teresses do Municipio, teve um prestimoso amigo de

Ihe molhar a palavra, com ag-ua da Fonte de S. Se-

bastiao, que e a mais fresquinha (
1

).

A final serenou e retirou-se satisfeito.

Jantou e soube-lhe bem; mesmo muito bem. Com
o enthusiasmo entron de mais n'um arrozito de ler-

lericlios.

Retirou-se para o seu escriptorio.

Os berleridws principiaram, porem, a repontar com

elle. provocando-lhe, em certo apparelho, uns belis-

coes diabolicos.

Lembrou-se de ir convidar o Leopoldo a dar um

passeio nas nrnralhas; mas, por outro lado, a rigidez

e a austeridade dos seus habitos aconselhavam-n'o a

ir ter com o Capellao, certamente para se desobri-

gar dos peccados do dia.

Mas, n'isto, no lusco-fusco da sua somnolencia^

<\) I-io sem pirnonta nao tern graca.
l-'oi so uma pitadinha . . .
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viu apparecer e avangar o vertice d'um angnlo cle

25, angulo que foi alargando, alargando, sustentan-

do sempre, 11111 dos sens lados, em parallelismo com

os olhos do Fonseca,

Linhas irregulares, verticalmente dispostas, de-

scnharam, depois, uina cabcga collada a esse grande

appendice angular; novas linhas configuraram uni

corpo, como appendice d'aqnclle primitivo appendice.

Apparecou uni nariz coin porninhas!

Km soguida. surgiu uina coisa redonda, mnito ar-

rebitada c rechonchuda, (pic tni. tambcm, crescendo.

crescendo . . .

l\<>l>olava-sc uma panra (inc. avanrando, cxcla-

mou: Oli (Jtiim! Tu fnlasli: ln-ni : nuts foi c. Z<\

qu-f-m f>' <!<' i>i>i>rl!

Approxima-se o narix, aos saltinhos, e diz tam-

bcm. rorando ])(
k lo resix'itavcl dito. do Konseca :

Khn! O '/.('' deu-te o

/''at o /.<'! Foi <> Z('! Po'i <> Zi>!

Ah.

mini, (/cute* <!<> Vi'filix'jo e <!<' Tn/aol

\\ anvmcssando iara longe as lubricas tentaroes,

o chale-manta e o barretinho bordado com a sna bor-

linha toda repenicada, a dar-a-dar. foi-se a escre-

vaninha e principiou a oscrcvor uma carta; depois,

outra; depois, outra; total sessenta cart-as!
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Xo intellecto do Fonseca deu-se, entao, aquelle

phenomeno da scissiparidade por segmentacjio.

Cidadaos pacatos e sisudos, pouco versados na mc-

chanica epistolar e affeitos a bolorenta erudigao do :

Muito estimarei qiic <> receber cstas mal esboca-

das regras, esteja rjozando perfeita saude, em compa-

nliia de quern mais deseja, pois a minJia. gragas a

Deus, ao fazer d'csta, e loa.,.

sahiram-se com puxadas de estylo de racliar tudo,

gragas a communicabilidade galvanica do intellecto

fonsecoide, saturado de rlietorica e prenhe de syllo-

gismos irrefutaveis.

Mas vein ca oh Fonseca quo e, aiiual, quo

pretendes dizer na tna, com essas sessenta epistolas?

Que diabo te disse o Noticioso, que tao violen-

tamente arrepiou a ttia espinha, como se te cominu-

nicasse a irritabilidade nervosa do galvanismo?

()ifendeste-te por elle affirmar, quo na scssao dos

quarenta-maiorcs, o ten esplendido discurso nao foi

improvisado e que kouve, ate
? qucm te dcsse o ponto?

Mas oh filho suppoes, acaso, que no intimo

da alma dos nossos conterraneos nao existe, pro-

ftindamcnte radicada, a absoluta confianca nos tens

dotes oratorios, embora se reconhega, sein desdoiro,

que nao es, precisamente. o que se pode chamar

uni Pico de Mirandola?
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Entao nao esta alii, bem pronunciado, no teu lu-

zidio craneo. o extraordinario desenvolvimento da

terceira circumvolu^ao cerebral, em que Broca lo-

calizou a eloquencia e a arte oratoria?

Ollia, Quim, um conselho de amigo:

As tuas sessenta epistolas, cmbora, verdadei-

ramente, se nao saiba, ainda, para que as escreveste

e para que incommodaste tanto cidadao pacato, tanto

cerebro, tanta cancta, tanto bico e tanto papel de

chupcta estao boas; isso estao. Mas ouve, filko, a

ivspeito de littcraticcs, dc cartas isto e de es-

cripturas e dc Icttras, manda-n'os algumas, mas d'es-

sas que tens com liypothecas e com fiadorcs.

As que para alii cstas a publicar, guarda-as,

para quando nao tiveres quern te clier/ue o papel...

Nao maces mais a gentc. que torn dc aturar bis-

scnuinalmcntc o Xotinoxo. diariamcnto o Marilio ()

e aos doniin^os,

o Joao de (-Jan ley.

ill l-Ntc Miirilin /fs bosques ja deu sorte com os Sinapixm-
t.'s

'

ijiic t-ii (|iicri;i mais . . .

lina IUM LMinta : 36 Guvier agora irabalhasse na sua zooclassificafao,

onde iiicluii'ia o M.-u'ilio?

Oh Marilio! tu ivspuihlt'slf com um peccado ao entivyador dos Si-

Appruxima-te.
Vira-te para cA . . .

r,i para l;i

I'o.'-le de binida . . .

lha ! Vae-te embora.



IX

Politiquices

Anda coisa no ar.. .

A horas mortas, nas sombras da noitc. quando

as venerandas paternidades dcsatam pachorrenta-

mente os nastros das ceroilas e extendem as delga-

das tibias entre a alvura dos len^oes, deliciando-sc

coin a voluptuosa sensagao do linho quando os

tcchnicaphilas experinientam a potencia dynamica
do coice e a rigidcz do craneo contra os muros e

bancos de praga, e as sopeiras, sedentas dc luxuria

c amor, abreni sorrateiramente a janella para sen-

timentaes gargarejos com almiscarados artilheiros

quando o beatciro resmunga entre bocojos, n'estc

meio ca meio la, da somnolencia. o ultimo Pater-

(\) .Id publicado.
10
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iwster, e dois amigos meus, dos respeitaveis e pro-

bos, depois do nocturno repasto, se entregara, extra-

niuros, a indigestos estudos de anatomia . . . jiatrio-

tira n'essas horas da noite, repito, nota-se nas

ruas de Valenga urn inovimonto desusado, extraordi-

nario e inquietador para quern de perto conhece.

como nos, a indole pacifica e a habitual obediencia

dos nossos conterraneos ao toque militar das oito e

meia.

Cruzam-se vultos niysteriosos e sombrios, inur-

inurando rapidam<.Mvte palavras convencionaes
;

a

frouxa lux dos candieiros projecta nas calgadas a

sombra. de longos capindosr
de aniplos libertes coin

quc, indubitalmente, conspiradores sinistros, caras

l>atibularcs <
i alvdlicas. se ilisfarrani c acobertam.

I)(
inunda-s( i

. emfim, a effervescencia d'uma ajrita-

rao orculta. surda, quira prrigosa e violentissiina.

prepara i>ara breve, na historia d'este brioso

,
acontecimentos extraordinarios e impivvistus.

([lie hao-dc susritar aos postcros um ponto de cxcla-

niaQao t;u) elcvado, t;u -rande e tao alto, como o sr.

professor de Verdocjo. como o nariz do sr. dr. Lu-

dislau, ou como um chapeo siamex quo, ha um bom

quarto de seculo, cu por ahi vejo, nos dias festivos

do anno, luzidio e repontante, contra o ether dos

ceos.

Merce da perspicacia e actividade do zeloso

( 'ommissario das Policias, o sr. Sampaio, esta ja co-

nhecida a causa de tal agitato; c a arnizade, com
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que esse cavalheiro me distingue, devo eu a possi-

bilidacle de aqui a communicar aos meus conterra-

neos, para tranquillidade das damas nervosas, das

donzellas chloroticas e h3
T
stericas, que se tenham in-

quietado com o que acabo de denunciar.

Trata-se d'uma conspiragao politica.

Preparam-se togas; urdem-se pianos; consul-

tam-se esphinges ; interrogam-se oractilos
;
assediam-

se as potestades eleitoraes; arietam-se as opinioes

renitentes; hypnotisam-se os refractarios a conver-

sao desejada, e tudo com a intengao sinistra e ma-

chiavelica de attcntar, nas proximas eleicoes, contra

a soberania e omnipotencia do senhor feudal d'este

burgo 7
de quern tudo-lo-manda, o muito alto, pode-

roso. e excellentissimo Senhor Administrador do

Concelho ! !

Quern diria, senhores, o que no ultimo quartel

do seculo teriamos de presenciar n'esta nossa terra

tradiciorialmente fiel as instituigoes, cegamente obe-

dientc aos poderes constituidos, amante do sou Eei

e de toda a sua Excellentissima familia (como se

diz cm Monsao) n'esta terra onde, depois que os

legendarios 7:500 bravos implantaram e regaram com
o sen sangue o s

tysterna constitutional, inaugurando
essas grotescas bambochatas, chamadas eleigoes,

nunca os nossos antepassados tiveram a ousadia de

contestar a opiniao, as ideas do Senhor Administra-

dor
?
embora ellas fossem tao extraordinarias e tao

estramboticas como o dizer-se agora por exemplo
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-
que o sr. Jose Narciso nao aeceita a legitimidadc

dos direitos do Senhor D. Miguel de Braganga; que

o Senhor Velloso, com o seu bigode negro e a al-

vura iinmaculada do seu collete branco, nao e. para

as damas, o mais esbelto e airoso joven, quo terras

de Portugal teem exportado para a nossa galeria

aduaneira, on ainda, que o Senhor Agostinho nao

significa na politica urn caudilho poderoso, uni se-

ctario fiel, seguro c intransigente do partido pro-

grcssista regenerador constituinte reforiuista

esqucrdista republicano socialista.

Mas, perguntarao Vossas Excellencias, nao faz

Valencia parte d'um circulo? Nao teem os seus habi-

tantes. como os d'outras terras, scmelhantcmente

illustres Fornos dc Algodres, Terras de Bouro,

Cannas de Senhorim direitos e regalias que a

Carta Constitucional da Monarchia concede para a

amplissima c plenissima liberdade da opiniao, em
materia de eleiQoes?

Verdade e.

Temos os mesmos direitos c a custa do mesnm

preg-o . . .

Pagamos religiosamente as nossas decima.s. as

nossas congruas, sem contestagoes, nem aggravos,

dcsprezando, ate, com generosa e cspartana altivez

os quebrados, os dois, tres e quatro reis uma ni-

nharia que o Senhor Eecebedor, escravo dos di-

ctames da sua consciencia, a t'orra nos quer devol-

ver.
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Mas, eu recorro a Historia, a que Thierry chama

espelho da verdade e Michelet guia do future

para affirmar e provar, urli et orli, a inflexivel im-

mutabilidade das opinioes politicas da nossa terra,

recordando factos que. fiel e genuinamente, exprimem
c caracterisam a superior orientaQao, que aqui exis-

te sobre os direitos do cidadao* factos que nao ar-

chitecto com materiaes da Phanthasia, nem illumino

nas penumbras dos tempos remotos, porque sao rigo-

rosamente exactos e coevos da gera<jao que passa.

Approximava-se, ha annos, o dia em que o povo

soberano, forte nos seus direitos, em troca do liber-

rimo voto a uma tarra^ada de vinho, ou a indiges-

tao de calhos na cantina eleitoral de Mestre Pedro

era chamado a influir nos destinos da Patria e a met-

ter a sua colherada n'essa sordida e nojenta palan-

^ana, chamada urna, onde com putridas exhalac,oes ?

referve c azeda a mixordia das ambi^oes estultas,

das vaidades irritantes, das pressoes odiosas, das

promessas fementidas, o em que os ambiciosos e es-

peculadorcs os Pausanias e Wilsons de todos os

tempos se refocillam e afocinham, disputando, a

dentada, o appetecido osso do arranjo . . .

Nos campanarios sertanejos agitava-se o badalo

chamando o servo da gleba que, de roupa domin-

gueira e quinzena nova, se dispunha a, mais uma

vez, com boc^al inconsciencia, conspurcar o direito

do voto uma das mais bellas conquistas da liber-

dade na sua sangrenta evolucao atravez de seculos
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de lucta. producto abengoado da laboriosissima reac-

c,ao quc n'essa enorme retorta, a Franca, na infe-

rioridade do sudra, na degradagao de ilota, nas al-

gemas do escravo, na dependencia humilliante do

servo coino elementos componentes provocaram

os raios cliimicos da formosissima luz d'essa bem-

dita. mil vezes bemdigi, alvorada de noventa e . . .

Mas, perdao.

Quo diabo cstou eu a escrever? Ridendo... Eis

o men programma.
Ao largo, pois, logares conirauns de estafada

Historia!

Pensamentos tristes, arredae! Acoitac-vos e mul-

tii)lica(
i-vos no cerebro do Padre Capellao para, nos

sermors dc soxta-fcira santa, coin (\\\(\ tfio auspicio-

samentr. inaiigurou a sua cloquencia n'csta terra,

nos dcscrcver niais uiiia vox. com a voz embargada

])cln st'iitiinento. o martyrio da MAK. as at'tlicroos da

MAE a dor da clita .MAE.

Continuemos, pois, a rir. senhores, uin riso bom.

sonoro, vibranto e desafogado, que o riso e das pou-

cas coisas que ainda escapaiu a rede tributaria, e

representa. n'este arido deserto da vida, a frescura

viviticantc e mnsoladora do oasis.

Ha annos, ia eu dizcndo. em vesperas de clei-

C,ao, teve urn vizionario estranho a ingenuidade dc

tentar combater o sr. Administrador do Concelho.

arrepiando-lhe a submissao dos eleitores, cm deter-

minadas freguczias.
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caso engatinhou as culminancias do desaforo;

alcandorou-se nos topes do escandalo!

Apimentaram-se os animos; esturraram-se os ge-

nios; apopleticaram-se os niais sisndos e conspicuos

habit-antes da rua de S. Joao esses sautos varoes,

que sao na nossa terra os genuinos representantes

dos ricos-homens e Mangoes dos tempos medievaes,

sobrios de costumes, austeros no porte, d'um purita-

nismo feroz; tementes a Deus, ao diabo, ao abbade

e ao sr. Joaquim Apollinario.

Reuniram-se, em conclave mysterioso, os mais

valentes e poderosos homens d'armas do partido go-

vernamental o unico, n'estes reinos, legalmente

constituido.

Mensageiros esbaforidos chegavam, tressuando.

de toda a parte com informagoes sobre os manejos
do inimigo e, praga aberta a discussao, depois de

grave ponderagao e demorada concentragaa dos es-

piritos, sahiu d'aquellas venerandas cabegas o piano

de combate que T para efficaz execugao, para infalli-

vel resultado, nrgia communicar immediatamente,
sem clemoras, nem hesitagoes. a um rico-homem de

Coura.

Ora, n'aquella epocha, se bem que ja estivesse

iniciado o caminho das grandes descobertas geogra-

phicas e scientificas, que constituent a epopeia glo-

riosa da humanidade, e se conhecessem ja, a Ame-

rica, a Africa, o pkonographo, os camaroes, o xarope
do dr. Gibert e o sabao do sr. Moutinho; existindo
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ja Pasteur, Jenner, Joao da Gaiteira, Edison, os

srs. Ze da Eosa e Roldao; se bem que a Sciencia,

era todos os seus ramos, estivesse consideravelmente

aperfeic,oada, como por exemplo, a Jurisprndencia

em quo, no Direito penal, Lombroso, Garofalo, Au-

bry, attenuavam a responsabilidade criminal, com-

batendo essas brutaes penas da forca, da guilhotma,

do potro. e substituindo-as. quando o crime tinha as

revoltantes particularidades de Pantin, de Fuencar-

ral, ou de White-Chapel, por tima andicjio, mais on

menos demorada, do drama do sr. C. Barros, on

d'nm discurso do sr. Presidente da Camara n'essa

epocha, rcpito, ainda o sr. Miguel Dantas nao tinha

invcntado (

1

<ura, a preciosa povoa^ao, que tanto

den quo matutar aos srs. Fontes e Bismarck, nos

procellosos dias da revolucao de Bico.

A AFesologia estava, ainda, no estado rndimentar

e nao tinha definido e aproveitado a extraordinaria

inflencia procreadora do clima, que n'aquellas nber-

rimas paragens, melhor do que a Pnysiologia de I Jo-

bay, do que qualquer interven^ao abbacial, on leo-

poldica, mantem nas robustas camponezas nma fecnn-

didade tal que, annullando por completo as theorias

de Fourier, na resolugao do importante problema

do panperismo, estabelece para a pittoresca povoa-

(;ao a reputagao invejavel e, sobremodo honrosa, dc

fabrica permanente de amas para bebes.

Coura, enifim, meus senhores, a indispensavel

C'oura, estava ainda no casulo das sociedades mo-
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dernas, na pevide das povoagoes minhotas, no carogo

dos baluartes eleitoraes e nao podia, portanto, alii

influir a civilizagao como agora, cm que o luxo das

edificagoes principia a abandonar o colmo na cober-

tura das casas, substituiudo-o por umas coisas ver-

nielhas e arqueadas chamadas telhas, e em que ha

Correio e Telegrapho, com um movimento tao extra-

ordinario e assombroso, que a gente giiinda-se aos

mastareos da popularidade, trepa aos carrapitos de

um semi-deus. escarrancha-sc na celebridade do pro-

prio Boulanger so, n'um so dia, recebe da familia

duas cartas e um telegramma!!

Mas... era necessario la mandar um proprio,

unico recurso d'aquclles felizcs tempos, em que es-

tavamos livros da Companhia real, e podiamos, sem

despeza de testamento, nem affliccoes de quern esta

nas garras da Morto, tentar qualquor viagem.

E tal era a urgencia, a imprescindibilidade da

communicaQao, que o portador devia ir a cavallo!

Ora, esta urgencia. formulada na interven^ao do

rocinante e lan^ada a discussao na maior efferves-

cencia do furor opposicionista, despertou no espirito

dos mais sensatos e perspicazes ricos-homens e abba-

des um subito resfriamento de enthusiasmo.

Perceberam o quer que fosse de sombrio e te-

trico, que baixou a zero a ebulligao tumultuosa da

sua dedicagao partidaria.

Como o Mane, Thecel, Phares, que entupiu Bal-

thazar, ou a sombra de Banco que engasgou Macbeth,
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ou a estatua do Commendador, que foi para o D. Juan,

de Moliere, o que o vulto do capitao Teixeira de

Moraes foi em noite procellosa de inverno, nas cer-

eanias do solar da Balagota, para o Sr. Sampaio. (*)

a lembranga do cavallo aterrou os mais ousados

d'aquelles ricos-homens, que representavam, no seu

conjuncto, feudos e rendas superiores a muitas cen-

tenas de mil cruzados.

Empallideceram, subitamente, as faces ate alii

purpurinas e rubras de excitacjio; baixaram-se, cvi-

tando-se, os olhos, ate alii coruscantes de furor; cer-

raram-se os labios. como se uma pressao de muitas

atmosplicras actuasse brutalmente sobre as maxillas.

Os mais ousados coQavam nervosamente a regiao

occipital . . .

K ([lie an lonv. la inuito ao longe ?
na sombra do

magro rociuante, percebiam elles, ja ?
as formas in-

d( visas c vagas do burriqueiro, reclamando. com hu-

milde postura vergado o corpo n'a(iuellc respeitoso

ano-ulo dc (i5 com que o nosso homem. o supraci-

tado Sr. Sampaio fala. clieio de blandicias e ternu-

ras. ao Sr. Dr. Hrito o meio pinto da tabella para

uma viajfem a Coura,

]\[eio pinto, senhores!

Menos do que o Sr. Seixas ganhava n'uma caixa

de amendoas. t/nnndo mostrava afactura; coisa de

(1) Cumpre-me declarar, para respeitabilidade das instituiroes dp se-

guranca publica da nossa terra, que o sr. Sampaio nao exercia, n'aquella

epocha, as funccoes de Commissario das Policias.
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dois conselhos do Dr. Joao Cabral; meia dose florin-

dica, pagando a Kotschild; o lucro do sr. Fontoura

n'uma tisana de treze vintens.

Meio pinto, senhores!

Bapida foi a dissolu^ao do conclave. Pretextos

fnteis, encapotados com razoes imprevistas, fizeram

debandar, como corvos agoitados pelo furacao, os

graves maioraes da politica concelhia,

Foi o mensageiro a Ooura, e durante muito tempo,

nas altas e transcendentes concepgoes philosophicas,

em <itie o animalejo constantemente se absorvia

(indecifraveis para nos, os mortaes, como a opiniao

politica do Sr. Vigario Geral, ou como a origem do

subito rejuvenescimento do nosso niuito querido Sr.

Sampaio ao ler nos jornaes a palavra Gordao) en-

trou a influir grave ponderaoao sobre o alcance dos

decretos da Providencia, que se apraz em confiar de

um misero sendeiro a salvac,ao d
?um partido, como

do nada, do po, do humus empapado da chuva, que
demorou Grouchy, forjou o camartcllo possante, que
cm Waterloo esmigalhou o pedestal d'esse feroz

aroite da Humanidade, chamado Napoleao.

Creio inutil dizer que, depois da eleic,ao, para a

gamella do burriqueiro havia mais um. commensal . . .

um cao! (*)

(I) Consta-me que este cao foi depois resgatado pelo sr. dr. Pestana.

Sua ex.' esta aqui e pode dizel-o . . .
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Prosigamos n'estc cscabroso trilho da Historia

em (iuo, para fiel c rigorosa exposigao dos factos. tc-

mos de rxeeutar os milag-res do equilibrio dc Blon-

din, on dc Leonne Dore, entre os exaggeros dos in-

formadorea apaixonados c as erroncas rcflexoes de

coininentadores pouco escrupulosos.

Scrvc-nos de inaroniba a consciencia e oxahi olla

nos guie ate ao fim d'esta penosa caininliada, atra-

vex da original c curiosissima politica da nossa

terra (
!

).

[ndubitarelmente, o dia 22 d(^ Novcinbro do is/

e um dos mais menioraveis para os habitantcs d'esta

antiga c inui nobre povoa<;a<>.

(1) Sao indigestos estes periodos. Talvez, ate, que Vussa Kxccllencia,

approxlmando a pituitaria, sinta os vestigios do man halito. ip

q<iilha matrona, D. Politica, exhalava, quando a anscullei para con!,

as cansas da atonia que a consome.

No entanto, queira Vossa Excellencia \&r. Talvez que, com estes sina-

pismos, a creatura melhore e Ihe suba a cor ao rosto, indicio de . . . saude.

Se Vossa Excellencia tal perceber, pode haver cura.

Eu (aqui a puridade) duvido.



IX POLITIQUICES 157

Essa data deve estar indelevelmente gravada no

livro d'oiro dos grandes aconteciuientos historicos;

insculpida, a tragos diamantinos, na epopea das graji-

des solemnidades de Yalenga, ao lado das procissoes

de 8. Sebastiao e Corpus Christi, grotescas mascara-

das, com que no Minko se avivain as descrengas,

digo, as crengas, a oeiosidade, a pasniaceira, o ar

marcial e aguerrido das tropas, os namoros, as bam-

binelas dos armadores e as transaccoes do commcr-

cio, na sua importantissima secgao de: birimbaus,

peixc frito c . . . limonada de cavallinho.

Foi um dia festivo. solemne
; d'aquelles em que o

caiado das casas nos parece mais branco; a porcaria

das ruas menos escandalosa; a atmospliera mais dia-

phana; o verde das campinas mais vivo; a abobada

celeste mais limpida; o aroma das flores mais pene-

trante; a cara dos amigos mais risonka urn d'estes

dias, em que a gente se sente mais feliz, com menos

dinkeiro e mais tentacles, e em que as n'bras do co-

ragao quo movem o badalo do entkusiasmo, brusca-

mente se agitam, como se ouvissemos o kyinno da

Carta, um discurso do sr. conselkeiro Silvestre Ki-

beiro, on como se os cankoes da Coroada, os sinos

de Santo Estevao, a bandeira real desfraldada aos

quatro ventos, celebrassem festivamente o anniver-

sario da Eestauragao!

Acotovelava-se nas ruas uma multidao expansi-

va, ruidosa, com a alegria a pinotear na mioleira;
com todos os macaquinkos do sr. Palkares, em borga
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infernal no sotao; expondo por alii, escandalosamen-

te, a habitual gravidade, de saia arregac,ada e pei-

tos descobertos, em desenfreado e lascivo minuete

coin as posiQoes officiaes.

Para exprimir tudo, emfim, havia no intimo de

cada uni, tanta satisfagao e tanta alegria, como hoje

sentiria o sr. Joaquim se recebesse auctorisaqao do

Ministro do Reino para obsequiar o dr. Cabral com

todas as trombetas de Josaphat, sopradas por innu-

mcras legioes d'aquelles anjos e seraphins de borlic-

cbinha gorda e purpurina, qne por ahi vcinos cm S.

Kstevfio, embora, para esse justissimo desforco de

cidadao ottcndido nos sens direitos, de Juiz da Scnlio-

ra da Saiulo, affectado nas suas cren^as, tivesse de

arredar, das suas areas de nababo, com arrebatado

impulso dc perdulario entbusiasmo, coisa de do/c

vintcns captivos a troco!

N'cssc dia. mcus scnhoros, era restitnido o bata-

Ihao de caradorcs 7 a Valencia, chyprado ao beivo

da monairliia, a terra dos condes, dos conepfos, das

crn/es e dos cutileiros, por Sua Excellencia, o sr.

Ministro da (iiicrrti.

Nada faltou no programma das recepgoes festi-

vas: coroas de loiros; discursos do sr. Presidente da

ramara; mensagens de congratulagao ;
odes e ale-

xandrinos do vate Aurelio Victor Hugo; bailes; re-

gabofe nos presidios: bodo aos pobres; arcos do

triumpko forrados a s:-azetas; musica, foguetes e lu-

minarias.
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enthusiasmo estonteava os cerebros; alcooliza-

va os espiritos; absinthava os animos.

sr. Francisco Duraes, komem serio, pacato e

ja na escala para camarista, deitava foguetes na inu-

ralha, coino qualquer careca sertanejo em arraial da

festeira Urgeira.

Um camarista illustre luctava duas horas, para

enfiar no par de luvas, que por engano Ihe tinhani

vendido para a iiiesma mao o dedo mata-parasitas

na casa do mindinho.

sr. Abilio, nos paroxysmos de uui enorme en-

thusiasmo, apparecia de gravata branca, casaca, no

pe direito uma bota de polimento, no esquerdo uni

chinelo de liga, representando a Associa^ao Artistica 1

E no meio de todo este contcntamento, nas expan-

sfx.'s do todo este delirio, um imico nome soava, tan-

gido constantemente pelo enthusiasmo popular, nas

praras, nas ruas, nas lojas, nos clubs. nome quo pa-

recia ser o foco convergente para todas aquellas rui-

dosas manifestaQoes, nome que n'esse dia tlnha mais

prestigio que o da Senhora do Faro, nome aureola-

do, nome querido de Elyseu de Serpa!

Victoriava-se Elyseu de Serpa

I)iscursava-se sobre l^lyscu de Serpa

Telegraphava-se a I^lyscu de Serpa

Rezava-se a Elyseu de Serpa
e Clero, Nobreza e Povo, fraternizando, hombreando,

felicitando^se, davani largas a plenitude da sua gra-

tidao a Elysou de Serpa.
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Jurava-se aos deuses, pela nossa consciencia. as-

sim clardos de Jupiter nos partissem, se durante a

nossa existencia. embora clla attingisse a longevi-

dade de urn Matlmsalem, quo viveu, segnndo diz a

Biblia. 900 annos (o que eu acredito) outro liomem

se sentasse nas cadeiras de 8. Bento coin o nosso

mandate, porque Valencia tinha contrahido com elle

uma divida sagrada. immorrcdoira, impcrecivel. im-

inensa, de profunda, eterna c vivissima gratidao.

K se alguem, mais pratico em coisas do mnndo se

atrevosse a revelar pouca confianoii na estabilidade

d'aquclles fervorosos protestos, recordando quc ja la

vac o tempo dos Eros, dos Scevolas, dos Martins de

Frcitas, dos Egas, etc., oh Christos de Yillar!

corria irrave risco dc ser langado aos fossos. ompa-

lado no pan da bandcira, ou esquartejado pelo i>ri-

iiiciro ma.u'arete. qnc por ahi apparecesse, em ociosa

disponibilidadc.

Pois. meus srnhores, abi vac a Moral do oont>

mais urn tcnto para a marca preta c urn docnmento

para a nossa historia politica. Poucos mezes depois.

mcttia o sr. dr. Lopes o sen nariz na Administracao

do Concelbo e aqnelle grande vulto (nao o do nariz)

absorvia, complctamente. todos os entlmsiasmos qne

descrevi !

A urna entron mais uma vez no templo, para ser-

vir de leito nas sensuaes orgias do voto com a im-

moralidadc e o sr. Elyseu de Serpa. o mcsmo. em
carne e osso, a quc me referi obtinba em todas as
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assembleas eleitoraes do nosso coucelho: cinco vo-

tes!

Ora, urn povo qne demmcia tao veliemente fir-

meza de conviccoes e de sentimentos, esta digam
la o que disserem reservado para grandes dcstinos.

Abengoado torrao este, da Patria minha!

Com os argumentos irrefutaveis, que os factos

nos forneccm, estudamos ate aqui a politica dc Va-

lenca nas suas esplieras niais elevadas, isto e, na

villa e entre as camadas illustradas; e, indubitavel-

mente, nao oxiste no nosso espirito outro sentimento,

que nao seja o baseado em tristissimo desalento . . .

Yejamos agora, em breves palavras, antes das

consideracjjes gcraes, o que o povo imagina e sabe

de toda esta engTcnagcm que llic rouba os filhos,

dinheiro e . . . os votos.

Ha annos, Kamos Paz, que aqui dignamente exer-

ceu as funcgoes de Sub-Inspector de Instracgao, pre-

sidia a uma confercncia pedagogica nos Pagos do

Concelho. Extranhando as thcorias apresentadas por
um professor, sob a intervenQao da auctoridade admi-

nistrativa na legislacao municipal, relativa ao profes-

sorado, perguntou alizando aquellas grandes barbas

a D. Joao de Castro:

Entao quern nomeia os professores?



Sr. Administrador rospondeu o hoinem.

Ora essa! Entao as Camaras?

As Camaras sao taiubem nomeadas polo sr.

Adininistrador eonfirmou ainda, com a imi inter-

pretarao (pie dcra a penrnnta.

M oditemos. senhores.

De feito; na i<rnoraneia d'aquelle pedagogo liavia

mna irrandr vrrdade, quc nos. rigorosaiuento, nau

podemos relutar.

Luiz xr disso uma ve/ au Parlamentt). li>vantand<>

o rllio'tr:

h'ndriii'iios Sampaio. nao ha ainda innito tempo.

que bradava ao ]>ai/:

aO unico podcr (iuc i-iitiv IK'S cxisto e o Eoi!

Ni'.s iHidiTrnins pladar I.ui/ \i. Ixodriu'ues Sam-

paio i^ o
])(nla.2fMro. jt>scvTando:

NVstc iN.ncollio do \'alcnra lia so uma t'oiva.

uma voiitade. urn podcr: o Senhor Adininistra-

dor (*)- (jiuT o ivpivstMitr a taeitajrnidade (\spiiin-

u'it'a do sr. Dr. Lopes, oil a u-nlliverira. cstatnra do

sr. Dr. Ladislau. on a inottiMisiva handido-mania do

sr. Dr. Mallieiro. on a feroz iconoclastia do sr. Dr.

Cabral. on... a paz d'alina ^ de rorpo do sr. I>r.

J^ramlao-Mallieiro-Lopes da Cnnlia-( 'ahral!

Abencoado torrao este, da Patria minha!

(1) Vejam-se os acontecimentos politico? '! :J1 ilr Outubro o 3 de No-

vembro e todosos outros d'esta especif.
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Historiamos ate aqui. Pliilosophemos agora, por-

que a Historia sem a Philosophia pouco vale e nao

pode servir, como disse Michelet, para guia do fu-

turo.

E evidente quo nao tenios organizacao pulmonar.

que desafogadamcnte possa funccionar na atmosphera

das nossas liberdades civis.

K evidente que, seja qual for o proceder da au-

ctoridade administrativa, so ella pode, quer e inanda
;

e que, no campo a que hoje Vossas Excellencias sfu>

('hamados as eleigoes ,
ella exerce para qualquer

opposigao o mesmo terrifico effeito que, em dilatado

feijoal, produz para os pardaes e pardocas, o espan-

talho arniado coin dous rabos de vassoira em cruz,

cartola volba no vertice e casacao enfiado nos bra-

os, com as manias pendentes e a inorce do vento.

E, evidenciado isto, para que precisamos nos de

deputados. seja qual for a chancclla que trajrani? (^uo

tenios nos com o que vae por esse paiz, com o na-

riz do sr. Beirao, com a marreca do sr. Hintze.

com a somnolencia do sr. Henrique de Macedo, ou

om os chouriQos do sr. Jose Luciano?

Que necessidade temos nos de fazer perder a

jrravidade aos Ministros, pondo-os aos saltinhos de

cont'-iiK-s. quando o sr. Zagallo. com os sens Men-
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tores e corrcligionarios Ikes officiam, annunciando

que... delibcraram apoiar a marcha do Governo

ou que diabo lucramos com a inudanga de ceroilas.

a que os obrigamos, enviando uma representacao dos

tres mil negociantes da terra (

r
) contra a Compa-

nhia vinicola. communicando. pelo telegraplio, <pic

estao fechadas as quitandas de Valeria e que vate

Aurelio Victor Hugo fala as massas, cm imponcnte

e assaz concorrida reuniao politica?

Senhores! PorDeus, siiiiplih'(iueinos tudo isto; to-.

das cstas inuteis formalidades, que sao proprias para

terras civilizadas. Fa/cm jicrdcr tempo, e tcmjm <'

dinheiro, como diz o lnvifm.

(^ual ('-. cm ultima analyse, o regimen em que vi-

vcmos? O feudal.

Adaptemo-DOS, pois. a<> (jue elle IKIS estabelece e

concede. Alii vac urn alvitre:

Sabem Vossas Kxcellrncias o <pic cram as autift-as

lehetrias da ejxtcha medicva: povoaqoes que tinhaiu

o direito dc escolkcr o senhor, que viviam indepcn-

dentes e de portas cerradas, ate, aos senhores estra-

nkos. Aqui estava um modclo. mas la vac outro. tal-

vez preferivel.

Na verteute meridional dos Pyrineus ka uma

amostra de estados autonomos a rcpublica de An-

dorra.

Tern approximadamente, sem escandalosa diffc-

(1) No tocante a corpo commercial ou Valenr-a, ou . . .
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renca, a populacao d'este Concelho. Tern legislagao

civil, militar e religiosa. Tern Governo civil e mili-

tar; Alfandega, Kepartigoes de Fazenda; Oamara;

Junta de Parochia; o sen Cordao sanitario de quan-

do em quando; lazareto com respectivas ragoes; re-

forma de matrizes; irmandades e confrarias; isto e,

nicho para todos os pretendentes.

Ora aqui esta o que nos serve. E uma organiza-

Qao baratinha e fica em casa.

Proclamemos hoje mesmo a nossa independencia!

Behetriemo-nos! Andorriemo-nos! Entregue-se o po-

der a urn so homem. que se denomine Rei, Impera-

dor, Presidente. Syndico. Kegulo, Papa, Bispo, Soba

ou (

1

abinda!

Precisamos, verdadc e, d'uma auctoridade, para

regular as nossas ([iiestoes c moderar as nossas exi-

gencias.

E necessario que, quando algucm se lenlbrar de

dizer, que as aguas da fontc de S. Sebastiao perten-

ciii a Camara. haja quern garanta as reclama^oes

justissimas com que o sr. .Toaquim prova a eviden-

cia que sao suas. muito suas. embora nao se recor-

der da gavcta ondc conserva as provas, o que pode
succeder a toda a gente; quando a vizinhan^a do sr.

r. Dias, incluindo a Excellentissima Camara, conti-

nue a esticar a guita dos limites das suas proprieda-

des, avangando sobre a que aquelle bom e innocente

amigo possue no Caes, haja quern faga respeitar os

sous direitos e impedir, que nas terras da Saibreira
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se nao possa continuar a observar o extraordinario

eifeito da dilatabilidade da Materia sob a acgao dos

raios solares, pkenomeno alii tao evidento e precioso

para o estuclo das revolucues geologicas do globo;

quando o sr. Agostinko se lembrar do mandar vir

do extrangeiro casas fcitas para os sens terrenos.

haja qucm Ihc apresente esse doirado codigo, quo e

o ])alladio das nossas liberdadcs civis o regula-

mento do Scnhor Oonde dc Lippe dado as gcntes cm
17oo c tantos.

K preciso, emfim. uui brac.o c uma cabc^a.

E quciu devemos escolher?

(Quando me lembro quo cstou rfuma terra quc

nao quiz o legado do Condc de Fcrreira; n'uma

terra em quc. sc a gente tiver uni nariz, como os

dos srs. Cunha ou Ladislau. e se rollocar em noitc

dc oclypse, sobre o tclhado da sua casa, para csprei-

tar a lua. on cscutar a liannoiiia das csphcras. vem

logo o estalao do (Vmdc de Lippe verificar, se dos

cabellinhos da vent a ;i solcira da porta existe, real-

mentc. maior distancia dc quc 4 metres, 5 decime-

tros c 6 millimetros c incio do regulamento ;
eu.

meus senhorcs. para o podcr supremo da nova or-

ganizac,ao politica que proponho. so me lembro dc

dois komens. que tenho a honra de apresentar a

vossa aprecia^ao c para os quaes, desdc ja, pcc,o o

vosso suffragio, porque estou plcnamente convencido

de que hao-de satisfazer as exigencias e aos deve-

res da actividadc, iirmeza de convicf;ocs c orienta-
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Qao politiea, que a vossa orientagao politica, a vossa

firmeza de convicgoes e a vossa actividade Ihes

impoem.
Eil-os:

Fileiras,

ou o

Cachimbo dos melros.

Em 20 de outubro de 889.

Dia da eleicao de deputados.





X

Yioletas

As iinagens ate aqui reflectitlas no foco da ini-

nha lente ficam delevelmentc estereotypadas n'ossas

paginas, porquc e indeciso o trago, debil o colorido,

irregular o contorno e imperfeitissimo o relcvo.

Falta ahi a luz indispensavel a nitida percepgao

de todas as minucias das individualidades sociaes,

que a minha critica envolve, porque nao e dado a

espiritos vulgares o emittil-a.

Encontro na expressao cscripta as difficuldades

caracteristicas d'essa lesao cerebral, que os physio-

logistas incluein na classe das aphasias motoras, sob

o nonie de agrapliia; e, se ate aqui deplorei as

consequencias d'essa lesao. que se oppoe a repro-

ducgao fiel das minhas impressoes sobre a sociedade
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em que vivo, sincere e o meu pesar, reconhecendo-

me incapaz de avivar a imagem d'um vulto, que ja

desappareceu sob a loisa dos tumulos, mas que dei-

xou luminoso rasto de bondade e de honradez nas

sombrias atmospheras onde, implacavel e feroz, se

trava a eterna lucta pela existencia.

Schopenhauer lilia-se n'essa cschola philosophica.

quo podercmos denominar pessimista, em que sarcas-

ticamentc se dissecam as fibras do corac,ao humano.

negando-se-lhe sentimentos affectivos e a possibili-

dade de alimentar aspirates puras c nobres.

Na ti'ia analyse, que o philosoplio allcMiiao nos

aprcsenta do homem na sociedade e na familia, re-

saltain os exaggeros d'um espirito sombrio. em que

poderosamente influiram a ac^ao morbida de tempe-

ranicnto c a ac^ao do meio; mas ha tambem nas

snas paginas grandes vcrdades que nos, dissipada a

ma impressao originada na rudeza da phrase, inti-

mamentc nao podemos refutar.

^0 nosso mundo cirilizado mio passa dc

f/rande mciscarada. Encontram-se rielle cavalleiros,

fradc*. soldados, doutores, advogados, padres, plriloso-

plios. que mais sei eu? Mas nao sew o que reprevti-

tam *cr: scio simples mascaras, debaixo das quaes se
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occultam, a maior parte das vezes, especuladores de

dinlieiro.

Um toma-j assim, a mascara da justica para
mellior ferir o sea semelhante; outro, com o mesmo

jim, escolheu a mascara do bem publico 'e do patrio-

tismo: um terceiro a da religiao, da fe immaculada.

Para toda a especie de fins secretos. mais de um
se occultou sob a mascara da phtiosophia, como tambem

sol a da pliilantliropia. Ha tambem mascaras vidga-

res, sem caracter especial, como os dominbs nos lailes,

e que se encontram por toda a parte; estes represen-

tam a rigida Jwnestidade; a polidez; a sympatliia

.^ itu-cra e a amizade fingida.*

Ora, observando a nossa actual sociedade, n'esta

cpocha de egoismOj de ambigoes, de illegalidades,

com que por ahi sc conspurcam e desprestigiam as

mais nobres instituiQoes, n'esta epocha de Wilsons,

de Hersents, dc bonds e de processes da fava po-

deremos. com intima convicQao, acoimar de exagge-
radas essas linhas do pensador allemao?

A considera^ao social chatina-se vilmente nas

Bolsas, onde se expoe a venda com as inscripgoes

de tres por cento. Os titulos do governo teem, como

bonus, uma certa maquia de respeito publico; por
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consequencia, o valor d'este csta na razao directa da

quantidadc total, que cada urn possue dos outros.

Quom tivcr duzentos contos, pode ser um larapio

e mn canalha; mas, com certeza, e um homem de

consideragao.

Antonio da Silva, aquelle carpinteirito da Espla-

nada, ganhava dczoito vintens por dia; sustcntava

miilher c trcs filhos.

Adocceu: contrahiu dividas no mercieiro, na bo-

tira e na padaria; doixon de pagar ao senhorio; poz

no prcf/o. a pataco por coroa ao mez, o rclogio dc

prata. os brincos da inulhor, os cobcrtores do invcrno

c a ferramenta.

Estcve dois niczcs de cama.

Voltou t'raco e abatido para o trabalho. Teuton

desenipenhar-se. Fazia seroes. Nao poude pa-ar

nma divida.

Os i-rct lores i>(Tsc,miiam-no.

As mnlhcrcs e os filhos nao tinham ronpa; tirita-

vam e... cnoravam.

Um credor reqneren a penhora; levaram-lhe a

cama.

\a alma d'aqnelle homem havia um inferno por-

que era honrado o pateta! e era doido pela fa-

milia.
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Uin dia, collou a massa encepkalica nas paredes

da latrina com a balla do rewolver.

Urn criminoso dissc o abbade.

Um caloteiro disseram os do pataco por mez.

Um pobrc diabo responsarain as almas pio-

dosas.

Um pateta de menos resmungou a socie-

dade.

A Santa Madre Egreja, toda Caridade e Amor.

recusou-lhe o latim da padralkada esse latim tao

sonorOj tao vibranto, tao repenicado. quando res-

ponsa o negreiro e o ladrao de gravata, que deixa-

rain quarenta moedas, para missas de pinto a duzia.

Foi entcrrado no fosso, ao lado d'uma pileca do

(Tiiilkerme; como response, tcvc uma cnfiada de pra-

gas dos coveiros, porque estava realmente mnito frio

e ainda nao tinham matadn <> !>/<-li<>.

Oli 1'stmnn' disse o Coruja -yW/V/x tirreben-

tar a pinha no n'raa. Xdo I'mlta* at/ora tanto frio!

A mesma hora, Henrique de tal, Conde de Bur-

nay, uiandava pliotoyr<n>hnr os bonds do sr. Hersent

e mais de trezcntas carruagens com fidalgos, bispos,

padres, conegos e escorropicka-galhetas varios, acom-

nharam ate aos Prazeres o cadaver d'um bcneliciado

na fakatrua hersentica, portuguez abrazileirado,

que mantinka relacoes illicitas com a irma o que
era publico e notorio na freguezia, alii para os lados

de Penan"el c que, n'uma terrifica visualidadc do
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inferno, apartara trezentos mil reis, adquiridos n'esse

infamissimo trafico de came humana, para missas

cantadas e por cantar.

Viremos folha . .

Mas, Senhor Zinao, diz Vossa Excellencia

isso e velho, e sedigo, e cstafado e massador...

Esta jeremiada veiu a lume, meu Senhor, por-

que no meio da reles pataqueirice da nossa actual

sociedade onde pullnlam os lagos, os Tartufos, os

Pausanias. os Wilsons, os Tamandares toda essa

rorja de falsarios, de perjuros e de traidores. que

Dante implacavolmcnte esfarrapa e esphacela com

as torturas do nono circulo a gente pode soltar

uma exclamara< dc snrpro/a. tao ruidosa e tao vio-

lenta, como a<[uella trombetada de Rolando na bata-

Iha de Eoncesvalles. quando encontra nm liomcin.

caminhando sempre, sem tergiversar, no caminbo da

Honra c da Dignidacle.

Consagro estas linhas a memoria d'um valenciano,

que nao deixou fortuna nem filhos governadores ci-

vis, ou deputados. <{ue possam premiar esta boniena-

irem com um naco do or^amento, como e da praxe

pedir e conceder.

Nao me conbece a familia que elle deixou: e nao

e. portantO) o vil interesse, ou a lisonja porca, ou a
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torpissima adulagao, que actuam na minha penna,

obrigando-a a vergar-se, a perder a inflexibilidade

com que, ate aqui. tern fustigado muita importancia

ridicula e chata.

Ninguem, no concelho de Valenga, ate hoje adqui-

riu inaior estima e maior consideragao do que esse

homem.

Xinguem, como elle, poderia, mais proveitosa-

mente, especular com o affectuoso prestigio, que o

seu nome alcancou por essas freguezias.

Era. porem, nobilissimo o seu caracter para que

Ihe permittisse manchar o nome n'esse bordel de

pantomineiros e de histrioes que por ahi especulam

com a ignorancia do aldeao, fazendo do voto degrau

para chegarem a mesa do orcamento e poderem roer

as codeas babadas, que os Gargantuas politicos aban-

donam. ou lamber os productos do vomito. que a or-

gia e a indigestao provocam.

Esse homem morreu pobre; nao e vergonha di-

zel-o; mas levem o aldeao acola, ao cemiterio, mos-

trem-lhe todos esses mausoleus de marmore e de gra-

nito, e perguntem-lhe qual e o nome que, ainda hoje,

mais affectuosamente vibra na sua alma rude, mas
sincera.

Dizem que as mulheres de Sparta, fazendo ajoe-
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Ibar os filhos sobre o tumulo dos grandes heroes, alii

Ihes referiam os feitos gloriosos que insculpiram os

sens nomes no livro d'oiro da Patria.

Era assim que ellas preparavam a vigorosa mus-

culatura dos futures cidadaos da grande republica.

Como ellas, valencidnoz dif/no*. quando a razao

dos vossos filbos estiver prcparada para receber os

germens, que inais tarde devem fructificar na Honra-

dez, apontae-lhes para essa pagina que. por escrupu-

loso respeito e por enthusiastica veneraofio. separo

das outras. onde escouceiam ridiculos.

Xinao descobre-se. pcrante u nonic (iue alii



XI

Os Quadros da Collegiada

A Artc nasceu d'esta nobilissima aspiragao do

cspirito hnmano para, na investigacjio do Bcllo, dar

a Matcria a forma das suas ideas e das suas creiKjas.

dcsenvolvirncnto intellectual de inn povo c a

sua influencia na obra da ( 'ivilizagao, podem estudar-

96 nos diversos productos. em que se reproduziu o

jrcnio dos sens artistas.

Aos dolmens e -menlnt'^. aos toscos instrnmentos

das edades palconlithica c neolithica snccedem essas

oolossaes construcgocs das niargens do Nilo, as ])y-

ramides. os templos, as esphinges; os bronzes, as

loigas e 'csmaltes. ja de notavcl perfeigao, dos anti-

egypcios.

Surge, depois, o povo helleno com a sua admira-
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vcl architectura
;
coin as formosissimas e inimitavds

cstatuas de Phidias c de Lysippo; com a Venus dc

Milo e o Apollo de Belveder; com as formosas tolas

de Zonxis e de Parrhasio; com todas as maravilhas.

cmfiin, d'essa assombrosa civilizacao tao alta c tao

brilhantc, que ainda dcpois de passados vinte s< ru-

les, quaildo no liorisonte despontavam os primdros
claroes da ridentisshna alvorada a Bcnascenca

era ainda d'dla qm i

. para .nvniaos concepcoos. r<ve-

biam inspiragao e lux (>sses diviuos artistas. ([n-

rhaiiiaram \i\\n. I^apliad. Ticiaim. ( 'arradiio (^ .Mi-

Coin a Kcuascciira anvhTou-sr a marcha ovulu-

tiva da rivilixarao: <
j

> cspirito do lioiucm, depois

dc onriqiKMMM
1 as srimrias com pirriosas descdbcr-

tas. do desenvolver as industrias com novas o utilis-

simas a|)plirarnes. cry>tallisa-sc em i'ul^idas crca-

cocs ondo. com toda a nitidcz de cniiionms. com t<ula

a Mpuloiiria de colorido, com toda a fiddidado dc

cambiantes v com todns OS i-sl)atidos do iris so re-

Ijroduzem as ma is extra* u'dinarias maravilhas da t'or-

mosissima 3Iae a Xaturcza.

A Historia da Arte e a Ilistoria da (Ivilixacao:

t'- a Historia do Homem no sen w/o. nas suas cren-

(,-as. nas manitcstacnes da sua intelligencia, nas aspi-

racoes da sua alma, na grandoza dos sens affectos.

Estudando o Homcm. estuda-se a Na^ao e a in-

fluencia que ella exerccu nas outras sociedades con-

stituidas.
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Sao. pois, d'uma benemerencia incontestavel os

csforgos c os auxilios com que niim paiz se tenta

colleccionar, agmpar, reunir todos os elementos que

possani reoonstruir a sua historia artistica; e como

essa cinprcza. de larga magnitude e importancia. so

e cabalmente desempenhada pelo Estado. dever e do

cidadao illustrado cooperar, quanto possivel, no des-

envolvimento das institnicoes que possam mostrar aos

extranhos o que o genio national produziu e creon.

<V)in uma vergonhosa teimosia e deploravel in-

consciencia, a esse dever se nega a actual Junta de

Parochia de Valencia, recusando-se a ontregar ao

delegado do (roverno os quadros e a cadeira. ([lie

pertenceram a extincta collegiada de S. Estovao.

Srnliores da Junta,

ou antes

Senhores Agostinlio e Sampaio: (0
conversemos.

Vossas Senborias, n'essa manifestacao volitiva.

(saberao Vossas Senkorias que volitiva significa:

emanada da vontade) n'essa tenaz opposigao as or-

dens do Governo. devem estribar-se n'uma razao,

(1) Especiali/.D estes cavalheiros ponjue sao os mais calorosos n'esta
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n'um argumento, n'unia conclusao qnalquer. Mas cu

-com franquoza como conhego perfeitaiuento, por

dentro e por fora, (deixem-me assim dizer) o quo

Vossas Senhorias valcm em materia do /clo pelas

institutes, quo estao dcpcndontes das suas lumino-

sas o percgrinas deliberates. en, quc me rccordo

muito bem quo Yossas Senhorias. que hoje energica-

inentc bradaiu aos ceos contra a ivclamacao do (-Jo-

verno, sao exactissimamente os mesmos (inc. ha qua-

tro ou cinco annos. dcixavam estrairar esses mesmos

quadros e cssa mesma cadcira. consentindo quo 11111

Terrhtha as Ixtrrassc com vorniz do portao. dcpois

de borrar, tambem, os peitos da Virgcin do Icitr.

eu quc me recordo ainda, que foram tambem \"os-

sas Senhorias os r////rM//r/W ira(iuella bora! mulila-

rao da fachada do Santa Maria, parvoamcnte rrxfmi-

nnla ha annos, eu, cmtim. (jiie (sem ottensa) ava-

lio a capacidade intellectual dos sens, alias preciosos

cerebros, como insufficiente para contcr innas n-isio

cellulasitas, onde se aniche nm errant^ atomo de in-

inicao artistica. puniuc. atinal dc contas. cstas coi-

sas de Artc nao sao precisamcnte o inesirio que

sas do bombas. on de receitas event uaes e decimas

de juros, eu, repito. nao posso explicar satisfacto-

riamente ao men espirito a causa do proceder de

Vossas Senhorias.

Por zelo nos interesses da Junta nao e com

toda a certeza que Vossas Senhorias se revoltam

contra o Governo. Isso e coisa averiguada. conheci-
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da, evidente, que nao adinitte replicas e a que nao

convein, mesmo, contestagoes.

Becearao \
7
ossas Senhorias que esses objectos,

passando para as maos do Estado, se extraviem, on

percam ?

Ecpillo. coino absurda, a hypothese. porque so

com tristissimo desalento veria dois funccionarios

publicos suspeitarem de larapio o Governo que Hies

pag-a,

que e. pois, que actua nos seus cerebros?

Xao o sabem, mas sei-o eu.

que obriga Vossas Senhorias a esse tristissimo

papel e isto: o rheumatismo, o barretinho de seda

preto, o cano das botas, os suspensorios, o alcapao

das cal^as. a caixa do rape, o pingo, a caspa; e essa

maldicta ent'erinidade epidemica, peor do que a actual

uijlnf'uza. por(iue nao ha profilaticos que a debellem
y

e que sc origina nas cxhalac;oes mephiticas e delete-

rias dos fossos e das muralhas que teem musgo, ra-

tos. corujas. toupeiras, morcegos e silvados coevos

do mammuth; e essa coisa que sendo incorporea, in-

visivel, imponderavel, tern a rigidez bastante para

encravar a roda do Progresso; que sendo inerte e

fria, tern a temperatura sufficiente para caldear os

cmbolos da riviliza^ao; e finalmente a rotina!

Vossus S(Mihorias, com essa teimosia, recordam-

me (salvo o devido respeito) aquella conhecida ane-

docta do gallego:

Alonso Perex y Perez ouvira dizer na sua terra



quo cm Portugal sc ganhava muito dinbeiro. mas

quo era necessario pcdir, exigir e reclamar semprc

mais do quo se recebcsse por qualquer servigo.

Perez y Perez oiitro<rou a mullior ao diabo. di.iro,

ao Abbade e atravessou a fronteira, dilatando os po-

ros dc todo o corpan/il para, como vrntosas do ten-

tanilos eephalopodes, absorvcrem quantas prtwtn* e

jim-fif* cliirus fosse possivcl.

Cainiiiliando por rssas cstradas fora, ao teivoiro

dia. vein o cansaro: vcr^ava-se-lhc o corpo, dobra-

vain-se-lhe us jodlios. indiaraiii-lhc os ]>rs. pcsava-

Ihe a cabcca: prostrado r dociilc. abeiron-sc da va-

Irla e cabin siiccunibido. rccordando coin saudadc as

vei.ii'as da SUM t
i rra. a fainilia. a vava (1 os be/rrros.

a missa do doiiiiii^o. o rccorte das montanlias. as

coliuniiMs do funio qu'. ao toijiu- das Trindadcs. s^

evnlavam no csbatido a/ul dos ceos, n lialido das

ovrlhas. o piar das avcsinlias. todas cs>as coisas

onitiui saiuradas d'uin sentiineiitalisnio fn^/ e pie-

ii-as. (pic lao violcinainciile a.^iiavam a alma do .lus-

tiuinho. quaiido cll;4 i-inii'ebia acjuellcs pnriosos fo-

llietins do flatwoso.

N'isto. i>assa na estrada uni alinocrcvc coin a sua

cntiada do imu-kos o. vciido o gallego n'aquello mi-

ser*) estailo. convida-o cariiihosamciitc a (\srarran-

char-s( n'uiii dos auimaes.

-E qttanto ,<(' tin- dn?

-perguiita o bruto.
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Vossas Senborias, n'esta estrada do Progresso.

sao (salvo o deviclo respeito) nns verdadeiros Alon-

sos.

(.'omo portuguezes, qne poem luminarias a janella

no 1. de dezembro c no anniversario da Carta, de-

vein amar a sna patria; como funccionarios publicos

devem interessar-se no cngrandecimento d'ella; como

liomens do secnlo xix, qnc usufrucin todas as vanta-

gcns e liberdades qne tanto sanguc custarain, n'essa

sangrenta lucta do despotisnio c das trevas contra a

Inz. devem contribuir para <iuo aos sous filbos seja

ontrcgue intacto. pelo menos. o inestiniavcl patrimo-

nio da Civilizagao. qne herdarani dos sens Papas.

(Jra. nns liomens qne por esse mundo dc (
1

hristo,

consagrain toda a sua existencia no estndo dos meios,

qne podem elcvar e engrandecer os povos, reconbe-

ceram a enorme utilidadc das collecQoes artistlcas,

das bibliothecas, dos inuseus. de todas as institui-

Qoes. onde se entbesoirani os prodnctos do espirito

bninano na sna niarcba cvolntiva atravez dos secu-

L.S.

Esses bomens dizem a Yossas Senborias:

Pretendemos reconstruir a bistoria da Arte por-

tugueza, rennindo e dispondo convenientcmente, chro-

nologicamente c por distincgao de escbolas, n'nma
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boa sala com ar e coin luz, cssas telas, que Vossas

Senhorias por alii inconscientemente dependuram em

paredes humidas, e imbecilmente inutilizam, man-

dando, de quando em quando, envernizar. a brocka.

pelos Tcrrhilias.

Estado toma conta d'isso quo Hie portcnce; e.

quando Vossas Senhorias tiverem uns amigos kespa-

nhoes. francoxos. inule/es. turcos ou nioiros. que Hies

l)erg-untem. faxendo obra pelos mais aperfeicoados

diccionarios ovoai-aphicos cxtrangeiros. se Portugal

('' proviiicin liesjjanhola. <u in.u'lcxa podom leval-os

ao Muscu nacional. ondc lli<
i s provarao que sonios

livres. i\\w KMIIOS Hist<ria mais brillmnte i(\w a d'el-

les, quc tcmos Artc. qiic tomos rivilixarao. que te-

mos alma narional (pic ja so expandiu polo mumlo

inteiro com o ironio dos u-raiidos heroes e dos jrran-

dos artista>.

Dirao mais a X'ossas Sonhorias:

Se Tivnvm lillios quo iiocossitom de estudar a

Pintura, ou as Artes doc(rativas, alii fioam a dispo-

si^ao d'cll^s lodos ossos ])ro(lm-tos quo permancciam

ilispersos. iynorados e inuteis polas egrejas sertane-

jas. Alii oiicontrarao. tambem. ]>ara o esttulo compa-

rative, oxomplaros da oschola hespanhola, com as

tolas do \Vlasqiiex, de ^lurillo c de Ribcra; tihi csta

a oschola ftamon<ra com Rubens; a hollande/a com

Rembrandt: a italiana com Raphael, Ticiano, Tinto-

reto. Miguel An^'olo: pdem entrar. vcr, estudar mi-

nuciosamontc. copiar nada pagam.
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E, apesar de todas estas incalculavcis vantagens.

exclaniain Vossas Senhorias:

e qnaiito xe nos dcio?

Yossas Sennorias teem ido, por vezes, a Lisboa.

Lembro-me. ate. que muito antes qne Sued fosse

conheeido coin os sens jcjuns, ja a gentc por ca ad-

mirava as espeeialissinias propriedades da niembrana

mncosa do estomago do sr. Sainpaio, que nao segrega

somente smvo gastrico. mas. taiubeni, succos nutri-

tives, COIHO se evidenciou n'aquella viagcm. em que

SUM Scnkoria, tendo sahido da Balagota com o caba-

zinho replcto de pastclinhos de bacalhau e do gin-

mu. pitos assados, rabanadas e cornuclios. coin elle

intacto. depois d'unia ausencia dc oito dias. ua l>ala-

gota entrou.

Vossas Soiiliorias teem ido, por vezes. repito. a

Lisboa. Conhecem tudo o que existe na capital.

Kxtasiaram-se pcrantc a pujanca granular do re-

gio corcel no Terreiro do Paco: viram subir o balao

que indica o mcio-dia; ouviram o carrilhao de ]\[a-

fra; cstiveram no curro de S. .Bento; admiraram o

loao da Estrella c os rtiacaquinhds do Jardim Zoolo-

gico: visitaram a esquadra inglcza no Tejo; sopesa-

rani a Paulo Cordeiro; saudaram o Senlior Rei e a
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Suiiliora Kainha; viram as mulas do pace e o bicho

municipal; conheceram o Eosa Araujo e o marquez
de Vallada; foram a todos os theatres; mas o quo

com ccrtexa niio viram foi o Muscu National, c

isso porqno . . . nao tivorara tempo.

Tooiu ido a Lisbon, por vexes: assistiram aos

festejos das bodas c dos baptisados rcacs, aos da

clioirada dos ivis de tal e tal: i'oram. ate. erigrossar

a pasmaccira indigena na recepcao do Principe de

<iallos. d'osso oxoinplar coin encadernacao de luxo

de John Bull o oterno larapio das nossas colonias,

o traicoeiro Johnston dos inakololos. o prrtido \\'(
v

l-

lin<i-ton de l<s^,s. astucioso Canuin.i:
1

. o desleal allia-

do da nossa I'olitica, o insolent e i-omiMlor dos nos>->

dinhoiros. a [ucm todo o bom iiortiiLi'iioz devia. res-

poitando as coin-cnicncias da hnspilalidadc, voltar.

com liospivso. as costas: mas qiiando n'a(iuella ca[)i-

tal so roalisnu a I-Aposicjao do Am- ornamonial. quo

foi como o livro abrrto omlo se di-scrcv'U a ri(piissi-

ma ojiopoa das nossas glorias artisticas, ontao . . . ii-

caram na l^alan'ota e na rua Direita porcine... nai

valia a penal

Aqui tern Vossa Excellencia. sr. Macedo, os ho-

mens que se negam a entre^ar-lhe os quadros e a

cadeira de S. Estevao.
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Segreda-se por ahi que muita coisa, reclamada

pelo Governo, desapparece antes de entrar no Museu

Xacional. Pena e que o Governo nao denimcie os

roubos, que tern encontrado quando procede ao arro-

lamento dos bens pertencentes as collegiadas e con-

gregagoes religiosas extinctas.

A tcimosia da Junta e inais um caso porco, para

engranzar no rosario das vergonhas de Valencia,

onde ja brilham a recusa da Eschola Conde Ferreira,

a eleieao do sr. Serpa... do Batalliao. a Prisao da

Santa, a Questao da Musica e essas curiosissimas

cleicoes . . .

Mas Yossa Excellcncia. sr. Macedo, resolve facil-

inonte todas as duvidas; como ellas, cm ultima ana-

lyse querem dizcr:

Quanta xe nos dao ?

Digne-se Vossa Excellencia maiidar ao sr. Agos-
tinlio meia duzia dc trutas leopoldicas. de 8. Mame-

de, e obtenha Yossa Excellencia do Governo de Sua

Magestade, que ao sr. Sampaio seja concedido o di-

ploma do unico cargo rendoso, que Ihe falta: o de

sineiro de 8. Estevao.





XII

Senhor Deputado

Mais uma vez inanifcstou o Circulo eleitoral n. o

a sua opiniao politica e, pela acgao liberrima e inde-

pendente do suffragio popular, tern koje uma cadeira

em S. Bento
?
o sr. dr. Queiroz Ribeiro.

Nos cainpos do partido opposicionista lavra o

descontentamento com a decisao dos eleitores; nos

arraiaes, em que tremula a bandeira progressista,

erguem-sc os clamores da victoria e entoam-se ho-

sannas ao novo representante do povo.

Os regeneradores negam a competencia de Sua

Excellencia para tao elevado cargo, fundamentando

a insufficiencia na pouca edade e escassa madurcza

para os negocios publicos; alguns, ate, os do respei-

tabilissimo grupo da rua de 8. Joao, exprimem e
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synthetisam todo o valor o forga dos sens argumen-
tos em tres palavras: ate faz versos!

Os progressistas exaltam a aptidao intellectual

do seu correligionario ;
affirmam que e urn rapaz que

deve dar alguma coisa; servem-se do proprio ar^u-

mento dos adversaries os versos . impondo-o ;l

considerarao dos elcitores; citam os sens conheci-

mentos sobre Dircito penal, o seu enthusiasm*) pola

it'tra cschola italiana. etc., etc., e romatam por ;i

verar quo a escolha foi felicissima.

Ora eu. meus scnhores, sou tambom eleitor c re-

(ciiM-'ado na freii'iic/ia do S. Maria dos Anjos: nan

esiou filiado em partido militautc da actual politica.

sou, como os srs. .luso Naiviso o Santa Clara:

. genoinamente lo^itimista. por convicrao

o por tradirao. .\ccciiar. u'ostas cdndirocs, a facul-

dade do voto (Miuivaloria a aj)provar o rocoiiheccr.

lacitamonto. a lo^alidade dos pndcrcs (jue nos rogciu

c, procedendo assim. taltaria as minlias nmvicrr..

ao rcspeito que tenlio e devo ao moil l?ei. a Sua ^Fa-

iivstado Kidolissima o Sciilior I )om .Min'iiol dc Bragan-

<;a. <[iio Dous li'iiartlo.

Estou, portanto, niim campo perfeitamentc nou-

tral e insiisjioito, ao abrigo do tumultuar das pai-

xoes partidarias, n'uma regiao serena do paz e livro

reflexao e posso, n'estas circumstancias, dar a minha

opiniao sobre a escolha dos eleitorcs. depis da ri-

gorosa apreciagao que fiz dos argumentos apresenta-

dos pelos dois partidos.
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You ter a konra de a apresentar a Vossas Excel-

lencias.

Xa futwa ( 'aniara electiva clevem reunir-se cento

e tantos deputados. X'esse nnmero entrain estrellas

de prinieira grandcza na constellagao brilhantissima

da nossa politica. Ha talentos de raga; cspiritos pro-

vilegiados, que konram e ennol)recem o paiz ;
ha ora-

dorcs fluentissimos coino os srs. Oliveira Mattos e

Visconde da Torre; ha polemistas de irresistivel lo-

gica de arguincntacao, coino os srs. Ferreira d'Al-

moida; ha celebridadcs em todos os ramos das scien-

cias e da pnbliea adininistracao.

Pois. mens senhores, com vordadc Ihes digo, quo
e a seguinte a minha conviccao: entre todos esses

homens, entre todas as individnalidades aptas no

nosso paiz para as funccoes da representacao popu-

lar, ningucm absolntamente ninguein nos poderia

satisfazer tanto, comprehendor as nossas ideias. ada-

ptar-se inelhor a nossa politica, interpretando-a e

assinrilando-a nas suas aspiracoes como Sua Excel-

lencia o sr. Dr. Queiroz Eibeiro.

Ora essa! (OUQO eu bradar aos raeus amigos,

os srs. Joaquim e Abilio, os mais fogosos caudilhos

da politica regeneradora), fara o favor de provar.

A isso vou, meus senhores. e com argumentos

leaes, solidos, porque os sustento com a irrefuta-

vel demonstracao, que vou estabelecer dentro do

campo positive das sciencias abstractas : a logica e a

mathematica.
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Vejaraos, incus senhores, o que e a Politica em
Valencu? O quc foi, o quc e, d'onde vem e para onde

vac? Como se podcra e dpvera classificar n'uma terra

cm (inc. se a gente vae a estagao do caminko de ferro

assist ir a rccepcao do sr. Marianno dc Carvallio, ou

do sr. Barjona, on do sr. Lopo Vaz, on do sr. Jose

Dias Ferrcira. on do sr. Bodrirues dc Freitas, ou do

sr. ('ons5<rlicri IVdroso. ve scmpre na gare alem

dos anyajndort'x dos hotels e do sr. Capcllao (
r

) as

inesmas earns, as mcsmas casaeas e as mcsmas car-

tolas, quc. dcpois. vao acompanhar Suas Kxrcllcncias

atr ( 'crvcira. com ruidosas c eiithiisiasticas dcmons-

trarucs dc adhesao e tidclidadc partidarias?

que poderemos juljrar da Politica d'uin roiit-c-

llio cm (pic a padralhada, com o seu rebanho de car-

uciros votanics. vac. submissa. para oiidc a toca a

a.u'uilhaila. da Administracao, scm cidiscieucia, iicin

orient arao. ucm ideal politico?

Yuma terra, cm que os mais importaiitcs caudi-

Ibos teem, ua opiniao, a variabilidadc constantc do

catavento de Santo Estcvao e cm que ha potcstadcs

cleitoraes (pie. vistas de Coura. sao rc.iz-cucradoras.

vistas dc Valencia sao progressistas e nao sao barjo-

naccas c rcpublicanas, porque ninguem as cxaminou

ainda dc Gandra ou de S. Pedro da Torre?

Estudemos os chefes, senhorcs. quc dcvcm repre-

sentar as tradi^oes. a opiniao, a respcitabilidade ds

(1) Agua vue . . .
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partidos. Temos (Turn lado o progressista o Sr.

Dr. Ladislau; temos do outro o regenerador o

Sr. Dr. Pestana. ()

Sr. Dr. Ladislau sahiu, approximadamente ha

seis annos, dos bancos da Universidade e filiou-se,

franca e desassombradamente, no partido do sr. Jose

Dias Ferreira; lioje obedece ao sr. Jose Luciano, isto

e, duas opinioes diversas, oppostas, heterogeneas,

como as que separaram e dividiram os guelfos dos

gibelinos, os armagnacs dos borguinhoes, os jacobi-

nos dos girondinos, os da rosa branca dos da rosa

vermelha, os malhados dos realistas.

Ora, consultando os trabalhos estatisticos dos

mais eminentes socialistas, sobre a longevidade da

vida humana, observainos que a media actual e de

sessenta annos. (Deus n'este caso a prolongue e livre

o Sr. Doutor de dyspepsias hermogenicas, que tao

prejudiciaes sao a juventude . .
.)

Se quizermos, pois, avaliar rigorosamente a ca-

pacidade opinativa de Sua Excellencia, nada mais

teremos do que estabelecer uma proporgao, admittin-

do a hj
r

pothese mais favoravel que em egual espa-

QO de tempo nao augmentara a volubilidade. Eepre-

sentanao, pois, por a os seis annos decorridos e os

(1) Classificando politicamente estes dois cavalheiros, declare, para
facilidade das futuras investigafocs historicas, que me refiro ao momento
actual, e que faco obra pelo que our-o dizer e nao pelas suas consciencias,

que sao inaccessiveis.

13
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trinta que a Sua Excellencia faltam. por op as opi

nioes conhecidas e por x as desconhecidas. teremos

(> a : 2 op :: 30 a : x.

Operando, encontramos :

Reunindo as opinides conhecidas, tcinos

<|iKT dixor: toromos do podir. p<r oinprostiinn. al

iruns partiilns a Hospaiiha. porquo ca nao os lia para

t.anta opiniao; e, aos sessenta annos, o Sr. Dr. Ladis-

laii attiim'irM uin .U'rau do sal urnmo j)artidaria nmito

superior a (juo hojc possue o Sr. Au'siiulio. (|iic r a

coisa niais portoita o acahada 0111 J'olitica. (|iic terras

do Yalouni tooiu produxido.

Agora, o sr. dr. Pestana . . .

Eu dcsojava t'axor idrntira doinoustrarao coin ro-

fcroncia a Sua Kxcrlloncia, e tenho. para isso. cle-

uiciitos <* fa ctores ordenados; mas sao d'uma tal com-

]>lo\idade o obrigam a operagoes aluvbricas tao coni-

plicadas, que me abstenho de aqui as roprodu/ir,

limitando-mo a dar coiiliociuiciito a Vossa

cia do resultado obtido.

Para o sr. dr. Ladislau tivemos : x 1 0.
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Com o Sr. Dr. Pestana chegamos a : x= x
isto e, x= infinito. E corao o infinite existe inuito

para la dos limites, a que a intelligencia humana

pode levar a anatyse, esta prejudicado o raciocinio.

Temos, pois, n'estas condigoes, os dois cliefes po-

liticos da nossa terra e ha vinte e cinco annos, em

que aqui resido, os sub-chefes, as potestades, os

abbades e as patrulhas seguem exactamente o mes-

mo systema.

Os que liontem cram regeneradores, sao hoje

progressistas, serao amanka barjonaceos e no dia se-

guinte socialistas. No mundo politico somos cosmo-

politas, e Valenga e para o paiz, o que a casa do Sr.

Agostinko e para Yalenca urn perfeito caravan-

Syntketisando, eu repito a pergunta, que deu lo-

gar a estas consideragoes, com que desejo fundamen-

tar a minka demonstraqao:

Como se deve classificar a nossa Politica?

Politica voluvel, incolor, de... contradanga!

Repito :

dc contradartcu.

Ora aqui esta, justamcntc, o ponto de reuniao

entre ella e a individualidade do nosso deputado.

Aqui esta, onde uma e outra se coadunam, se con-

substanciam, se identificam.

Em Politica somos dangarinos. Pois para rcpre-

sentar dangarinos e para comprehender as suas as-
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piragocs, coino o Justino Scares, ou os srs. Koldao c

dr. Joao Cabral sc nao habilitam a urn circulo, claro

e quc sc dcvia escolhcr uni estranho, vcrsado o pe-

rito nos scgrcdos da arto de Terpsichore. E, para

satisfazer rabalincnte a ostas condicoes (creio que os

srs. Joafiuim o Abilio sc nao atrcverao a rcfutar csta

minlia proposirao) ningucm absolutamentc nin-

guem sc cncontraria niais liabilitado. do quc o

nosso actual reprcscntantc.

Isto nao '' uina assorrau ^ratuiia. A vizinlia villa

dc Ccrvcira a confirniara, ciuando sc tonic neecssario.

Porque e quc < sr. Yisconde da Torre nao pro-

con lent, coino dcpiiiadn? Ponjiio niiiica podcria rc-

pivsrntar diii'iiMiinMitc Valcnr;i. coin o sen voluinoso

abdomen, com a abundancia do sen tecido adiposo,

roiii o poiiro dcscinpciio dos sous nioviiuciitos. coin a

])ouca clegancia (perdoc Sua Kxccllcncia") da sua //-

nha. Daurava poiico <> mal. Era, incsmo, detcstavel a

sua posirfio quando, pela compliradissima tactica das

danras. era obrigado a fazer uni en avant. Nao tinha

roi>'m ncni salcr<>. nein rnfrniit.

^^as o nosso actual represcntante . . .

Quo saudosas recordagoes nao originarao cstes

periodos as tricanas e sopeiras de Villa Nova a

chiquita !

Quc dulcissimas reminiscencias nao entristecerao,

por momentos. aquclles forniosissiinos rostos da terra

das solhas!

Que pranto ainargo c copioso nao vertera a estas
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horas o bom e fiel Maldonado, socio commandita nos

balles do sopeirame !

A Meca. a torna e legendaria Meca, com que acer-

bo puugir. nao cnxugara das mimosas e assetinadas

faces as perolas crystallinas. como as do rocio matu-

tino, que a lembranoa de Sua Excellencia, a cada

momento Ihc tax brotar das glandulas lacrimaes.!

Kedomoinhar vertiginoso das valsas; suave enleio

de pequeninas cinturas; exkalacoes dulcissimas; do-

cos fragrancias de solha e azeite. bacalhau c alho.

das formosas tricanas: noites de anioi 1 e de phantasia

em que vos. eucantadoras tilhas da Clnqnita vos

deliciaveis com os y^//^.< <r<nijo de Camiulia c as ros-

cas da Gallixa; noites inolvidaveis de luar, em que
os vossos castos seios sc alvororava.ni com desconhe-

cidas sensa(;oes, quando Sua Excellencia, sob as ja-

nellas, acompanhado ao violao pelo fiel Maldonado e

pela artistica cohorte dos Figaros, soltava as brisas,

com voz maguada e torna, as melancholicas trovas do:

ird. ;i noitr (' bolla !

Kecorda(}oes saudosas, miragens gratas e fugiti-

vas . . . adeus !

Tudo sc sumiu na voragem da urna eleitoral!
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Eleitores do concellio cle Yalonca!

Nos annacs da benemcrita Sociodadi- Artistica,

Harmonia c /iVovw Cerveireri&e, ro^istra-.se, como

uni pcriodo aurco dc engrandecimcnto c prosperi-

dado. a epocba cm quo < imsso Do]mtado boiimu.

frequent ami >. <>s salocs da Assoriarao.

A arte de Torpsichoiv oldcvt 4 mnsideravol im-

pulse c desenvolvimento, A vox auctori/ada do Sua

Kxrellonria. transtorniarani-si' 06 Lanceiros, Horcou-

se a Fnuiri-Kt c siiririu. vapomsa c loiirfi. a iiiod(^rna

valsa do//* trmjHis. Ahandonarain-sc maivas vdhas

c raurosas, substituiudo-se por <
i

l< '.mantes couronnes

<lr ilinitrs c "Tariosos numlincts ilf difntlii-rs.

Kui, pois. prot'iiiidanicntr rivili/adora a infiuencia

quo Sua Kxcollom-ia ^xorcou nas classes mcdiana-

incnto abastadas: sopriras c tricanas . jxn-quc

Ibcs incutiti os ^vrnicns d'unia larga intuirao artis-

tica e sensu estbctico, ja com as brilhantos manif(?s-

tagoos da artc dc 'I'erpsicbore. ja com mimosas pro-

ducqoes mnsicaes. com quo Sua Exccllcncia as dcli-

ciava, acompanbado polo fiel Maldonado c om occa-

sioes solemncs pola brilbantissima cobortc dos Fi-

garos cerveirenses.

Quom. pois. se atrcvora a dizor. quein ousara
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ahi, dos arraiaes da opposigao, affirmar que nao foi

acertada e felicissima a escolha?

Concluo a demonstracao, srs. Lucas e Abilio. P6-

dem Vossas Excellencias refutal-a?

Eleitores do concelho de Valenoa! Damas e cava-

Iheiros do Club e da Assemblea! Ditas e ditos do

Greinio artistico; tricanagem. technicaphilas e para-

das-velhas dos bailes do Theatre, eu Zinao vos

felicito !

E vos, vizionarios, descrentes, que per ahi apre-

goaes a incompetencia do sr. Deputado, em breve,

eu vol-o affirmo se dissiparao as vossas duvidas

e os vossos applausos hao-de juntar-se, fervorosos e

delirantes as acclamagoes enthusiasticas da grei pro-

gressista quando, no proximo carnaval. assistirdes,

nos bailes do Theatre, a verdadeira oonsagracao, a

apotheose do nosso Deputado. vendo-o, como par

warcante, offuscar a fama. ate hoje immaoulada, dos

srs. Trincheiras e Ze do Cacs, gritando as multidoes,

radiante c enthusiasmado, em francez adoptado nos

nossos tricanes:

An ivant! Chevaliers dao as maos e les Dames b
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Ah Esteves! Ah Caetano!

Que future brilhante c glorioso nao csta reser-

vado para os vossos violocs !

Emquanto a

i-d de rcdro. Soulior Doutor!
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Carta ao Ze Senso

TERRAS DA PARVALTIEIRA

Iturgo <lc PayMUtdu. Teroa-d-ira,

17 de Dezembro de 1887.

Men Ze.

Kecebeu-se, hontem a noite, o 2. fascicule dos

Sinapismos.

Nao sei ainda como te conte o que sc passou.

Ha onze boras que estou de cama, a caldos de galli-

nha e copinbos de gelcia.

Dr. Pacbeco s6 me deixa cbucbar unia azinba

de pito, de seis em seis boras, tal e o estado de fra-

queza e abatimento em que me deixaram as vio-

lentas commorues, que hontem agitaram este pobre

corpo.

Von coordenar as ideas para tc descrever o caso

mais extraordinario, que fastos de Valencia podem
mencionar as geragoes vindoiras.
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Tu sabes o que e o indigena sem illustrate:

^orpo amanhado com borras de nababo. betume de

Prudhomme, com leucocytes de Tartufo e cellulas

philosophicas dc Sganarello : alma ingenua, pura,

immaculada. feita de arminko. gesso ere. grude dc

sapateiro c saliva de Ze Povo; no to do. uma mescla

de tanso, do rufiao c dc sacripanta.

Sabendo isto. certamcnte na<> tc admiraras do

qiie vacs ler.

(,)uando hontem a noite. ja cm ccroilas. punlia o

barretinlio dc dormir. ouvi mi rua um cnnrmc baru-

Iho: tropcl desusado, gritos. rodar dc can-etas. }^\-

tadas dc mula. tiros, ctr.

Como csta\a cm fralda. dissc ao Xeca que fosse

a janclla vt'-r o ([lie era. c na minlia mcntc surgiu a

idea dc quc tcriamos uma iuvasao inirlc/a por causa

dos makololox.

St*io os nt'iL-oIvlus'? j>r >(/,< n fei no mwrino.

- San *ci. P<([>n. San intiifos h(tinr)ts <//<r jmssam
r(jf/-(.'n('l'i: IDI* rom e^adcts. outro* com cluiy>s. outrov

mm rliirnlrx. reiVOlveTS, tUDlliaC'*. filcalllni'* c
rsyyr/os-.

grttando:

in attt ! inaia !

Ydo todos com o sini-Mnlto-r a mostra e Icvam nas

narti'f/as Aita* mum-lms vcrmcllm*. c<>m<> Jicam nas per-

nas, quando o Papa me delta xhiajiixmo*. Airaz cTel-

le* vem nm diabo vc*t'nln dc umarcUo. qae tra? na
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mao esquerda umas disciplinas de coiro, com que os

fitstiya, e na direita urn ferro em Ira.-. a.

Calcei a pressa as piugas e approximei-me da

janella para presenciar tao inesperado acontecimento.

Coin o ruido que fiz, abrindo-a, a multidao parou su-

bitaniente. Todas as cabegas se ergueram, todos os

punlios sc levantaram, fccliados com crispacoes ner-

vosas; abriram-se mil boccas, onde rangiain sinis-

tramcnte os dentes; insultaram-ine; eliainaraiii-nie

jnj)-ro e dnilo; berravain que me haviam de inatar^

de escuchinar, dc virar de dentro para fora, de ar-

rancar as barbas. as orelhas e mais isto e inais

aguitto.

Kcparci que aquella mcdonlia e terrivd inultidao

sc dividia em tres grnpos distiuctos.

primeiro era composto de maltrapilhos com

ieitio afadistado, (jiic
1 uma collaroja porca e abanda-

lliada. a quern ouvi chamar I). Politica. segurava

pelos cabrestos. Zurzia n'elles, com uma aguilhada

de ponta d'oiro. El-Kei buffo, 1). Milliao.

() scgundo era formado por patetinhas. d'estes

infelizes. que nos hospitaes de alienados sao conheci-

dos por doidos mansos.

(niincliavam. mostravam papelinhos. davam salti-

nhos. faziam esgares burlescos, descobrindo os den-
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tes sojos. Tinha conta n'elles, dando-lhes, do quando

em quando, urn pontape, outra inulher em desalinho

o quo parecia soffrer do Brando myopia, Oonhoci

D. Idiotice.

No tercciro, cntao, misturaraui-sc fedolhos e cacs
;

d'ostcs /o/os poquoninos de pello bianco c encaraco-

lado, muito nojentos e muito libidinosos. quo mos-

traiu sonipro a lin<ruinna quando vconi as amas, que

trazem os focinlios molliados coin urn liquido quo

lembra. pclo clieiro, a cal c o pcixo da Noruo^a, e

i[\w por alii cliaiiiani, fraldiqueiros. Ladravam. da-

vain ao rabinho, levantavain-so sobiv as patinhas

do trax. airitjindn para cima < iara baixo a lingui-

nha. d'ondc cscorria uni fio dc baba mal clioiranto.

A(iiiella inultidao saturava a atmosphera do aro-

mas insupportaveis; distinjruiaiii-sc os do bafio. do

arroto dyspcptico: ostc flidro particular do azcbro,

do niofo, da catinira. d(^ pe ^allogo, do ci lisas lippi-

cas p raiiQOsas, quo trcsamlain a raposinlio c
1 a chule.

No ruido cnsurdccodor do tanto grito c do tanta

(\\plosan d< 4 colcra. ajx'iias sc ]Krcobiani (\stas pala-

vras:

Mata! ^fara o

men cercbro illuminou-so, cnrao. com aqnelles

vividos claroes das o-randes angnstias; pinotcavani-



XIII CARTA AC) '/.E SKXSO 205

me na imaginacjio, em infernal danga macabra, to-

das as vibraQoes das grandes dores; vergalhadas

cyclopicas acoitavam-me as ideias; a alma rebenta-

va-me com explosoes terriveis, minada pela robulite

do terror; o coracao desfibrava-se esphacelado pelas

garras do susto; as cellulas nervosas achatavam-se

sob a prcnsa hydraulica do pavor; o cordao espinal

estoirava. cstieado pelas furias da raiva; as salien-

cias do corpo sumiam-se arietadas pela allucinacao
;

na trompa de Eustachio trovejavam as maldigoes;

na retina faiscavam punhaes de odio; na pituitaria

abriam chagas os atomos do rancor; as cordas vo-

caes rebentavam com a tensao da ira; as papillas

da derme erain esmagadas pelos martelloes da co-

lera; diabos vestidos de vermelho arrancavam-me os

cabellos; harpias esgronviadas furavam-me a cornea;

satanazes com rabo reviravam-me as nnlias; demo-

nios accphalos rasgavam-me a bocca; morcegos si-

nistros esfarrapavam-me as carnes; lebrens hydro-

phobos roiam-me as cannclas; cornjas esfomeadas

espicac}avam-nie as orelhas; chacaes lazarentos mor-

diam-me as nadegas; corcodilos e jacarandes tritu-

ravam-mc os ossos.

E no meio de toda essa coisa phantastica, apoca-

lyptica. satanica, horripilante, onde havia carcavoes,
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fra'oas, tenazes, forcas, vencnos de Borgias, estyle-

tes ervados, lancas quichotescas, navalhas dc ponta

e mola, balas de papel, espadas dc pan, cac,oletas e

obuzcs, explosoes sulfuradas, bofes dc leao. tricor-

nios de gazcta, furores de Ugolino, ciumcs dc Othello,

tcrrores de Marhbrt. peril (lias dc lago. risos de Vol-

taire, astucias de Loyola, sarcasmos dc Erasmo, pan-

gadas de capoeira, chulipas de fadista, rugidos de

Adainastor, pcdradas dc o-aroto, cobras c lagartos,

viscosidades de lesmas, virus de serpente, commis-

soes de qnin.;<' c de jiut/tinultfox. protrstos, duellos,

policias correccionaes, bociuilhas, aguas sd);istiani-

cas, beliscdes kiloinetricos. musas hystericas, zoilos

epilcpticos . . .

-quando contemplava aquelle horroroso quadro on

quo, as tintas de Mi^iu 1

! Angclo, o pincel dc Eoni-

brandt e a phantasia do Hans Mackart, pintavatn a

scdc de Tantalo, a insaciabilidade dc ( l arrant ua. a

podridao de Imperia. o odio de 1). Bibas. o servilis-

mo do eunucho e o calcanliar d*Achilles,

-entrc aquelle euro infernal de uivar d k fcras. cla-

mar de moiros, ulular de caraibas. a'liinchar de idio-

tas, urrar dc quadrnpedes, pinchar de macacos, zu-

nir dc vospas, silvar de cascavcis. ladrar dc bull-

dogs, (Vonde apenas se destacava:

Mata! Mata o Zinao!

senti alguein ao men lado.
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tal diabo vermelho pinchara da rua para a ja-

nella; extendia-me o brago e dizia:

Oil Coisa! da cd urn cigarro. Ctisca rielles, que

ainda bolem!

e desapertanclo a carccla das cal^as, voltou-se

para a turba e . . .

esgiiicJiou-a.

Ja sabes. Ze aniigo. quern elle era:

Eidiculo.
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A Questao da Musica

(LE1TURA PARA HOMENS)

Ha poucos annos. alii pelo Maio. quando a Pri-

niavera floresce os cainpos e a Natureza parece des-

pertar. coin novo vigor, da somnolencia invornal.

Dona Politica sentiu pnlar o sangue nas veias, re-

clamando folia e brodio.

Teve uns arrebiqucs croticos de matrona insen-

sivcl a influcncia lunar e amanccbou-se, clandestina-

niente, com o Conde de Lippe e com o Senhor Admi-

nistrador.

Xoitadas coin urn, barrigadas de camaroes com

outro. la se arranjou de tal forma que, d'essas rela-

(;oes ?
resulton um producto hybrido: A Questao

<la Musica.
Parto acabado, os amantes disputaram a pater-

nidade do aborto:
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E men!

E teu!

Parece-se commigo!
-Nao se parece comtigo!

Zangaram-se e ficaram de mal.

Xunca mais se pnderain ver.

A desavergonhada, era sorri para 11111, ora para

outro; acirrando, assim, pela sua inconstancia e ban-

dalhice acadellada, o odio dos dois rivaes.

in<>*1rt')i(/o (sahiu femea) vein ao numdo com

todos os defeitos dos Papas e da Mania: vaidosa, ri-

dicula, traigoeira, caprichosa e porca.

Ao nascer, embirrou qne nao queria ^lusica. Pa-

pas e Mamfi tcciu-llio feito a vontade. Qualquer dia,

erabirra quc quer Musica; tcrcmos, cntao, do soffrer

e pagar as furias dos paus-tesos, ate hoje refreadas.

que por ahi nao ira!

A Comcdla da Santa, on antes, a Gonicdiii da
absorveu e absorvo toda a actividade dos

nossos politicos dos komens que se apresentam a

consideragao do povo ? allegando servigos e pedindo

votos.

E em que diabo hao de pensar esses santos va-

roes, se o Concelho voga em mar de rosas, com vento

fresco e bons tiuioneiros?
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Examinemos, de relance. as instituiQues da nossa

terra :

Caniara Municipal

Praga de toiros com servigo permanente. Empre-
zario: o Senhor Administrador. Intelligentes : o Se-

nhor Joaqnim (por procuracao), on Joao Cabral.

N'este anno, as corridas promettem. primeiro

espadci, Senhor Abilio. foi occultamente a Madrid

adestrar-se com Lagartijo e com Frascuelo. gado,

do lavrador Ladislau, e manso. Tern fraca pinta e

pouco pe. A casa esta passada para as primeiras cor-

ridas semanaes. Ha toiros para curiosos.

Agora, duas tiradas a serio:

A administragao do nosso Mimicipio anda como

V. Ex.a
sabe, querido leitor, em bolandas e ao deus-

dara, Muito Ihe poderia dizer a tal respeito; mas

esta gente seria da terra, tanto me tern soprado aos

ouvidos com aquella preventiva phrase de:

Nem todas as verdades se (Lizem

que, por emquanto, ainda me resolvo a conservar na

minha carteira os curiosos apontamentos que d'estas
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coisas de Valenc,a. cuidadosamente tenho colligido.

Prosigamos.

Approvou-se ultimamente urn novo trac,ado de

estradas para o districto; todos os concelhos forani

contemplados, nienos o de ValenQa. Pelos modos, la

nas secretarias das Obras publicas ainda se nao des-

cobriu, ao certo. se isto pertcnce a Portugal, se a

(lalliza. A (
1amara podia elucidar este caso e reque-

rer. <>u instar por concessoes a que tcni direito. Os

politicos, porem. teem mais em que pensar... Ainda

se nao decidiu a Questdo da Musica.
Alii, na Esplanada, amontoam-sc, sciu ordeni

nera regularidade, as novas const-memoes. Ora, ape-

sar da opposi^ao dos paysanducos, a futura povoagao

de ValenQa ha de extemler-se por esses campos fora,

e osta latrina acastellada com muralhas. poternas c

tenalhas. passara a ter o iiKTcrimcnto bistorico das

ruinas d(^ Lapelhi. hoje excellentes para ninhos de

morcegos, luras de tmiprira e tocas de grillos.

Portanto, a qualquer cerebro medianamento es-

clarecido parecera nrgente e indispensavel o levan-

tamento d'uma planta. que desde ja disponha, com

regularidade, as artcrias da futura povoagao.

Xao se pensa em tal, ncm e precise. Temos a lei

das expropriates. A ordeni e rica, os frades sao

poucos e os imbeds sao muitos. Ha mais em ({lie

pensar. Temos a Questao da Musica.
No centro da villa, ao lado da Ex.ma Camara,

existe uma commua. que chamam: Eschola municipal.
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Quando quizerdes avaliar a civilizaQao d'este

povo, que se ri de vos oh gentes de Monsao c de

Coura! vinde ca, embebei o lengo em agua de Co-

Ionia e entrae alii, na Eschola, onde sem ar, sein

luz, sem condigoes hygienicas de qualquer natureza,

se atrophiam diariamente dezenas de crean^as.

Os rapazes, ca na terra, saheni da barriga das

macs, ja com a caneta atraz da orelha para escreve-

rem a familia; nao precisamos, portanto, de subsidies

do Conde dc Fcrreira, nem de utensilios eschola-

res.

Corre tudo niuito bem. So falta uma coisa: urn

pelourinho, alii ao pe da Sexta, com os nomes dos

philanthropes que responderam aos testamenteiros do

Conde :

Dlspeimunos o x///;.v/V//V>: )id.o trmo* tcrmw \uini

a cxrliola; e*t<l tudo occupado com raco* dc (jnerra e

com o Assento do* mil iffires!

Diz-se que e util o saber ler e, n'esta crenga,

auxilia-sc em toda a parte a instrucQao do povo, fis-

calizando-se o servigo das escbolas, animando-se as

creangas e estimulando-se os professores.

O pelouro da instrucgao (?) no concelho de Va-

len^-a e um mytho, uma coisa nominal e kypotke-
tica.

Regateiam, por alii, miseravelmente, os dois pa-

tacos de expediente; e na Eschola, como verdadeira

commua, nao ha mobilia, nao ha um mappa, nao ha
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uma espkera. uma loisa. urn diccionario. A Camara

nao gasta dinheiro n'essas ridicularias
; gasta-o, mas

com outras applicagoes, que fazem parte dos meus

apontamentos particulares . . .

De quando em quando o bandalho da Politica

entra tambem nas Escholas; e d'essa visita, nascem

as perseguic,oes torpissimas e ineptas contra homens

que, politicamcnte podein ter todos os defeitos. mas

quc para o exercicio do cargo que cxercem, possuem
incontestavel aptidao.

Oonstruiram-se. no largo principal da terra. os

Pac,os do Concclho. ( ) edificio ficou uma gaiola de

grilles, com uma unica porta. para olios nao tuu'irem.

quando Ihes appcteccr a scrradela.

As divisoes intoriores sao d'nina disposirao pcr-

ibitaiiionte apatctada. Coin as dcpcndencias do Tri-

bunal, repotiu-sc aquelle caso dos inuutlio* <!< Cbura.

La, so pensaram na agua. quando os moinkos esta-

vain promptos; ca. so dcpois do Tribunal concluido.

e que surgiu na mouto dos illustres senadores a nc-

cessidade provavel d'uma sala para jurados.

^Fas o defeito remediou-se e bem.

Fez-se uma cspecie de espigueiro, urn sotao. como

os que a gente torn i>ara extender as batatas por

causa do grelo c para la se manda o Jury. Esta alii

muito bem, livre de correntes d'ar. e com grande

vantagem para os curiosos da terra: muito antes que

se pronuncie a sentence, ja se pode saber, pela ja-
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nella das escadas. se o reo vae para a rua, ou para

o cavaMriho de pan.

Xao ha dinheiro que pague esta commodidade.

-Na Coroada, admiram os forasteiros a descon-

junctada architecttira d'uns cortelhos, onde, em nau-

seabunda promiscuidade, se aconchegam de noite:

mulheres, porcos, creangas, bacbrinhos, gatos com

tinha e cadellas com sarna.

Em terra menos civilizada, ja o senado teria es-

tudado o meio de, por uma operagao financeira pos-

sivel de realizar, sem graves encargos, transformar

esses focos de immundicie em habitagoes economicas,

mas hygienicas.

Mas, entao, V. Ex.a nao viu na Exposigao de Pa-

ris, entre tantas maravilhas da Arte, as primitivas

construcgoes dos diiferentes povos? Pois ca, em Va-

lenga, nao precisamos de arranjar artificialmente essa

exposigao. Alii estao os cortelJios da Parada velha,

immundos, doentios, nojentos. como nota caracte-

ristica do nosso Progresso moral e material.

A gente das cidades tern a mania da Civiliza-

c,ao. Abre mercados, rasga rnas espagosas, aformo-

seia pragas, alinha os edificios e varre as ruas.

Com o pretexto da hygiene e da limpeza faz di-

nheiro ate do esterco.

Miserias liumanas! dizem os nossos camaris-

tas. Nas ruas de Valenga, o qiie cai, deixa-se ficar.
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Podem-nos chcunar Inimundos, mas ao menos, nao so-

mos dos futres qiie vendem carros de lixo.

Ca, a gente e assim . . .

concelho precisa de estradas qne imam as

freguezias c facilitein as communicaQoes. A estrada

dc A para B foi considerada, corao a niais urgente,

pela importancia (politica, ja se ve) de B.

Principiou-se a estrada: terraplenagens. aterros,

desaterros, etc.

A folhas tantas, desabou a caranguejola ministe-

rial e o que era politicamente positive em B passou

para negativo. Suspcndeu-se a construcQao da es-

trada.

rhegou o invcrno: lamas, enxurradas, desmoro-

namentos. O <iue estava feito inutilixoii-so. mas nao

importa: a ordeiu e rica, os frades sao poucos e os

imluvis sao muitos. Ha mais em que pensar: a

da Musi<*;i.

Junta de Parochia

InstituiQao composta de differentes membros, sob

a direc^ao do Senhor Sampaio e patrocinio do Se-

nbor Agostinko. Xada mais. croio eu, e precise di-

zer.
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Essa instituigao, que n'outras terras presta valio-

sos servigos a Beneficencia e a Instrucgao, jaz ahi

na mais abjecta inutilidade.

A manifestaQao mais eviclente da sua actividade,

deu-a na importantissima Questao da Porta, com o

Senhor Baptista.

A Junta nao tern meios; e pobre, vive da graga

de Deus. Tern os telhados da Egreja desmantelados
;

nao pode gastar urn real em adornos, ou reparos, no

interior do templo. Conserva, nos adros, as ossadas

dos nossos antepassados n'esses adros que a gente

pisa, onde os caes levantarn as pernas e dao muitas

voltas, fingindo que se sentam; onde. a noite se bai-

xam as calgas e se praticam mil obscenidades. Alii,

debaixo d'aquella terra e d'aquella pedra estao os

craneos dos nossos parentcs, craneos que ja tiveram

came, olkos, bocca, labios que acarinharam os nos-

sos paes ;
estao alii os restos dos bragos que aconche-

garam ao peito, em noites de amargura e dc affli-

ctiva ancia, a cabe^a dos nossos avos
? quando a fe-

bre Ihes amortecia os olhos e escaldava as faces.

respeito aos mortos e o espirito da Eeligiao im-

poem a urgente exhuma^ao d'essas ossadas e a sua

nwdanga para o cemiterio.

Xao pode ser. Xao ha dinheiro; a Junta e po-

brissima e tern despezas mais urgentes e indispensa-

veis. como as que se fizeram com a Questao da Porta.

Pois nao era um escandalo? Ainda que se empe-
nhasse a Cruz de prata! Mas nao foi preciso; para
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isso. para a Justic,a, ainda a pobre Junta teve as

trinta libras. que a questao levou . . .

Deus, Nosso Senlior, se lembre. para desconto dos

meus peccados, da repugnancia com que nego licenc,a

a penna. para reproduzir as ideas que. n'este mo-

mento. tumultuam no men cerebro . .

Ascencio Jose dos Santos deixou a Junta de

Parochia de Valencia estas e aquellas propriedades.

coin o encargo seguinte : instituiQao d'um lausperenne

niensal com tantos padres e tantas luzes. etc.

Com o rcndimento d'essas propriedades pagaria

a .Junta as despezas do lausperenne, applicando o

ivstantc ao descnvolvimento da Instruccao do Con-

celho.

A Junta acceitou o legado, vendeu as proprieda-

des e converteu o producto em inscrip^oes que ren-

dem, annualmeute. cento e dez mil rei*.

A despeza total dos lausperennes. pagando-se

generosamente. e de dose libras, ou riii'-ocnhi e qna-

tro mil reis annnaes, restando, por consequencia, um
saldo importante.

A Junta de Parochia acceitou, como disse, o le-

gado; mas os niezcs passam e ninguem ouve falar

dos lausperennes, porque nao se fazem. Senhor
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Sampaio. apesar de ser urn homem rauito temente a

Deus, nao quer gastar dinheiro com padres.

Dispoe do que e seu e faz muito bem.

Estas coisas consideram-se. ca na terra, como ad-

missiveis e legaes. Uns chamam-lhes descuidos, ou-

tros desleixos, etc. En pouco sei de sciencias juridi-

cas; mas confrontando este facto com outros, que por

ahi vejo punir na cadeia, nao ha quern me tire da

cabega. que o descuido da Junta entra na classe

d'aquelles descuidos, que a Lei chama: roubos.

Pura e simplesmente mil roubo; ao culto. a

Lei, as crengas d'um morto. a Moralidade, a fe dos

contractos, as disposigoes d'um testamento, que em
toda a parte se cumprcm fiel e rigorosamente.

E ja que o vendaval do Tempo levou os ultimos

sons d'essas fervorosas manifestagoes de Sentimento,

que a beira do tumulo d'um homem que caiu fulmi-

nado defendendo os interesses de Valenq-a, inspirou

tanto necrologio bombastico e tanto discurso farfa-

Ihudo ja que em homenagem a memoria do homem

que amou, como ninguem, esta terra, porque tinha

na alma a rigida austeridade d'um caracter impol-

luto e sacrificava os haveres, como sacrificou a vida.

sem pedir a Politica o salario dos sens services se

nao ergueu ainda. ahi, uma voz para reclamar da

Justiga o cumprimento rigoroso das disposigoes a

que se obrigou a Junta de Parochia, seja-me permit-

tido alterar. por momentos, a feicao humoristica d'es-

tes artigos para, com verdadeira indignagao, dizer
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as auctoridades que, n'esta terra, vigiam pclo cum-

primento da Lei:

A Junta de Parockia roiilm, mensalmente. ao

cnlto os lausperennes instituidos no legado de As-

cencio Jose dos Santos.

Esses lausperennes representam cento e <1<M' mil

rris nnntt<icx. que sao desviados para applicacao ille-

gal c ignorada.

Ha, on nao ha obriga^ao de cumprir as disposi-

^oes dos legados?

Ha, ou nao ha Lei que peca responsabilidades

aos auctores d'estes desvios?

Prosigainos, porque a rabeca desafina.

Santa Cusa da Misericord ia

K unia Santa Casa de Politira.

As clei^oes disputam-se (tudo por philanthropia)

como as da C'amara, ou do deputado. Impera seinpre

n'ellas. para suprenia htunilhagao dos valencianos, a

massa bruta da Urgeira, porque ha o cnidado dc

conscrvar alii a maioria dos -innCm*.

Quern escreve estas linhas ja teve. por duas ve-
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zes, a honra de ser convidado para irmao da Santa

Casa. For acaso, aconteceu sempre isso em vesperas

de eleicoes. Mero acaso.

Xa ultima lucta eleitoral entrou nma fornada de

60 on 70 irmaos. Offereciam-se os diplomas com to-

das as despezas pagas, e depois da eleigao houve

regabofe de castanhas e vinho branco. moderno

canif'iro com batatas ainda nao estava inventado.

Foi imia eleigao renhida, tenazmente disputada;

e, coin ropias de parva politiquice, dotou-se a terra

com mais uma loja de. . . barbeiro !

Deus me livre de duvidar, por um momento, dos

sentimentos caritativos dos especuladores, quero di-

zer, dos protectores da Santa Casa.

Mas (pergunta-me um diabo que tenho aqui, ao

pe de mini, e que desconfia de tudo), porque sera

que em todo o anno ninguem se lembra do Hospital

para Hie augmentar os rendimentos, ou para alargar

a sua acQao benefica?

Porque sera que esse zelo se nao manifesta ago-

ra, auxiliando os Provedores nos trabalhos da utilis-

sima instituigao que o legado Cruz fundou o Asylo ?

Porque vos nao reunis agora em activa propa-

ganda, oh cafila de pantomineiros! angariando no

Concclho donatives em dinheiro c em materiaes que
habilitem a Santa Casa a, quanto antes, poder le-

vantar esse edificio tao util para os infelizes?

-Parece-me (diz o tal diabo) que se a Santa

rasa, em vez de ter um capital de cento e tan-
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tos coiitos, em inscripgoes, escripturas com liypo-

tbecas, e fiadores com paes, inaiios e cunha-

dos, tivesse apenas algumas de X, ninguem Ihe

disputaria as eleigoes.

Que diz V. Ex.a a isto, interrogando a sua con-

sciencia?

Teremos n'este caso Philantropia, Politica, on...

abandalkado Arranjo ?

Em coisas da Santa Casa, por emquanto, vein so

isto a luz do dia.

Ora aqui tern V. Ex. a
urn rapido e superficial

exame sobrc as principaes instituigoes da nossa terra,

A Politica, a Hypocrisia e a Eotina imperam so-

beranamente em tudo que pode ser util em Valeria.

Por isso, qnando a gente bate a porta de muitos fi-

Ihos d'esta terra, quo la fora, pela sua posicjiio e pela

sua fortuna podiam auxiliar novas instituigoes, so

ouve queixas, reclamagoes e justos resentimentos.

grande bomem da nossa terra seria nm velhaco

qualquer que em eleigao renhida pudcsse empalmar
o Joao de Gaiteira, on o Abbade de Cerdal.

Se alguem conseguisse isso, a noite, na taberna

do Pedro, teria uma apotheose de callios e de chou-

rigo com ovos, de rachar tudo.
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Mas, ok sr. Zinao. dira V. Ex. a
,
entao nao ha

por ahi homens que tenham interesses no Concelho

e que lucrem com o seu desenvolvimento ?

Oh, men senhor! V. Ex.a sabe quern verdadei-

ramente mexe os pausinbos da nossa Politica? Sao-

os pyrotecbnicos da Questao da Santa. Sao dois ho-

mens que teem tantos interesses no Concelho como

eu. que por duas perms cliicas offerego a V. Ex.a as

minhas propriedades. Sao os que avmam as baralhas.

Xao teem urn palmo de terra que os interesse no-

desenvolvimento da Agricultura; nao teem uma ca-

poeira nas freguezias, que Ihes faga sentir a necessi-

dade de estradas; nao teem relagoes directas ou in-

directas com o Commercio, nem com a Industria.

Entre elles e as institutes civis ha urn abysmo.
Nimca fizeram parte d'uma corporagao que tratasse-

do desenvolvimento do Concelho. De administragao-

municipal sabem tanto, como eu sei quern V. Ex. a
e.

Influencia pessoal: como sao dois, levam dois votos.

Tern Politica de sapa. Ensaiam as comedias, poem
os actores na rua, mas quando veem fogo nas barbas

da vizinhanga mettem-se em casa e fecham as portas.

Posso francamente asseverar a V. Ex.a
que esses

homens inspiram na povoagao mais antipathias do

que affectos. Elles que digam a V. Ex.- 1 se nao teem
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a consciencia d'isso . . . Aos qne Ikes fazem a corte

oic.0 as vezos cada arcada. ern surdina . . .

Um qner por forc,a pur o pe nas muralhas para

tropar a tina, onde se tingem as meias. outro sur-

gin ahi na tripode das Sibyllas sem a gente saber

como noin jmr<inr; dizoni que ve as coisas inuito ao

longe. As vezcs adivinha. mas se da a palnn-n <Tlton-

ra ... e tolico certa.

Ora. como na terra dos cegos c dos dorminhocos

queni tern urn ullio e rei. os hoinens por ca vao ar-

ranjando a sua vida nuiito honradamente e livres de

vcrgonhas do mundo.

Esses dois maioracs n^presontam <s ilois parti-

dus; porque n6s. men senhor, nominalmente. tainbem

t cinos dois partidos, como as terras grandes. A gente

r sempre a mesma.

V. Kx. a recorda-se do qne succedeu ha qninze

dias. em S. Pedro, com os comparsas d'aquelle Auto

dos Moiros e Cliristaos?

Ze da Cancella. o Chico da Aguilhada e o Tone

do Eernicas, no primeiro domingo faziain de jiuleus.

N'aquella scena em qne, por ordem do Bento (lam-

badas, qne era o Herodes, matam os innocentes, o

pnblico e especialmente o mulherio. escamou-se com
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elles, mandou-os p'ro raio que os parta e correu-os a

soqiie.

No outro domingo nenhum d'elles quiz fazer de

judeu e para que a pega se representasse, nietteu-se

o Senkor Abbade no caso. Os que eram ckristaos

passaram para judeus e vice -versa.

('a. nas farc,as da nossa Politica, succede o mes-

mo. Quern faz de Abbade e o Senhor Administrador.

Ora aqui esta. meu senhor, a razao porque o

Ooncelho ganhou o titulo de Imrgo podre e a razao

porque a gente, quando vae offerecer o circulo a pes-

soas serias, como succedeu ha mezes. e posta no olho

da rua pelo creado da casa.

Yoltemos a Qucstao da Musica c encare-

mol-a pelo seu verdadeiro aspecto o comico.

Esta celeberrima questao. decomposta nos sous

factores, baseia-se n'uma simples formalidade, n'uma

pueril e ridicula ceremonia: a licenga do Conde de

Lippe. a licenga do Administrador, ou uma e outra

concedidas ao mesmo tempo.
K urn caso comico, como o do Hyssop e.

Examinemos:
13
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A Musica e a applicable artistica do soin; in-

flue poderosamente em a nossa natureza psychica, quer
a agite com as sonatas de Beethoven, em que o Sen-

timento nos apparece burilado e subtil, como uma
cinzeladura de Cellini, quer tuinultue nas estra-

nhas innovates de Wagner, em que a Harmonia, a

primeira audigao, nos fere de imprevista e aspera.

Decomposta nos sens elementos, a Musica reduz-

se a simples vibragoes, transmittidas pelas ondas so-

noras. No caso presente, visto que na Qucstfio <lu

Musica se trata d'um grupo de labregos, que sel-

vaticamente mortificam os nossos apparolhos audi-

tivos, essas vibnum-s quo, pela instrumentacjio, se

transformam na Harmonia, partcni do organismo ku-

mano.

Exaininando o organismo huinaiio. verificamos

que os elementos essenciaes a potenciarao d'essas

vibrates podeni, cgualmente, ser fornecidos pdas
duas extremi dados do canal digestive e modulados,

ou regulados, pela articulagao da maxilla inferior, ou

pela elasticidade muscular do espliincter.

A composigao molecular d'esses elementos sera

pois: oxygenio, azote, acido carbonico e vapor de

agua (caso a), ou: hydrogenios carbonado e sulfu-

rado e acido carbonico (caso I).

A sua acgao vibratil chama-se vulgarmente sopro,

ou bufo; e ifesta ultima designate, que e a mais

geral, para distincgao dos dois casos a e I relatives

a composigao molecular, costuma o povo usar do ge-



XIV A QUESTAO DA MUSICA 227

nero masculine no primeiro caso, e do feminino no

segundo.

Assim, por uma rigorosa analyse, de deducgao em

deduccao, chegamos ao seguinte result-ado: que a es-

sencia (caso 1)), o valor, a importancia d'essa celebre

questao, que fez perigar a paz das nagoes e que, por

ahi, inspirou tanta facecia e tanto remoque de fino

espirito e um simples caso de sopro, e urn reles

caso de bufo (b).

E continuando a empregar o methodo deductive,

visto que esse caso foi o producto d'uma laboriosis-

sima gestacjio politica, com muita vigilia, iiiuita ta-

ctica e muito estudo. por isso que foi cuidadosamente

preparada pelos dois partidos contendores visto

que elle symbolisa e exprime os valimentos intelle-

ctuaes e politicos dos chefes e maioracs afoita-

mente podemos dizer. synthetizando : tudo isso e to-

dos elles nao valem um butb ! (I)

Politiquemos :

Os dois partidos prepararam com longa antecipa-

cao, no remanso dos gabinetes, esse estupendo acon-

tecimento.

Mediram-se as forgas, calcularam-se os acciden-

tcs, preveniram-se as hypotheses, estudou-se cuida-

dosamente o terreno, escolheu-se a hora e inven-
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tou-se o pretexto. A malandragem de Ganfe}
T
foi as-

soldadada para deitar fogo ao rastilko.

Na vespcra de rebentar a bomba, descobriraiu-se

os jogos e todos ficarani logrados. Um dos chefes re-

cebia ordem para ficar as ordens do outro; este, es-

barrava a cabe^a na cstupidez do Ze Povo e nos

barrancos que a sua inepcia cavara,

Ca a gente (ja se ve) n'essas alturas, arrebitava

a pan^a com o brodio, a ver os toiros de palanque;

e, como ellos ainda escabeceiam no curro, vae-lhes

mettendo a sua farpa muito honradamente.

Depois da explosao da coisa, principiou a descm-

bestar-se por ahi a mais sordida mistela de pilhe-

rias apanascadas, que tivcram echo no districto,

como se o ridiculo de tudo isso nao fosse bastante

para nos fustigar o rosto e alvorogar o sangue.

A partida perdeti-se. Quern a pagou (e foi carita)

chorou sete dias e sete noitcs. Os pyrotechnicos met-

teram-se em copas. E da praxe: nas barracas do Phu-

p(nn-}iH)u. ([\\QI\\ agcita os bonecos nao paga entrada.

Entra pela prenda . . .

Farpeemos . . .

Depois d'essa dejecgao politica. os campos con-

servam-se armados, medindo-se os adversarios com

rancor. No meio d'elles, la esta o sopro, o bufo (caso

IJ eterno porno de discordia.
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Progressistas teimam em obstar que a gente em

occasiao de festa, possa, a noite, dar a sna gaitada

por essas ruas e muralhas.

Regeneradores, pela penna auctorizada do Senhor

Joaquim, como Juiz da Senhora da Saude, invecti-

vam o Ministerio, reclamando a livre expansao do

bufo (b).

E agora, que estamos em mare de syndicates,

n'esta carencia de bufo (b) muito dinheiro podiam

ganhar alguns senhores ca da terra e aquelle bar-

queiro de Vigo . . .

Ha coisas que, guardadas, engarrafadas, servem

para occasioes de falta e dao muito dinheiro . . .

certo e que nao se obtem licen^a para Musica

dentro de Valenga; ou porque seja negada por mero

capricho do Senhor Administrador, ou porque a re-

cuse o Lippes.

Porque nos louvado seja Nosso Senhor Jesus

Christo somos cidadaos tao portuguezes, como os

de Coura; pagamos decima, como os de Coura; da-

mos votos, como os de Coura; fazemos filhos para o

exercito, como os de Coura, mas nao temos as liber-

dades civis, que teem os de Coura.

Pelos modos, ainda nos corre nas veias algum
resto d'aquelle bulhento sangue dos nossos antepas-
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sados, os soldaclos de Viriato, que, segundo diz o

Senkor Joseph Avelino, tanto assarapantaram o

mundo com os sens feitos; e o Governo, em vez de

uma auctoridade administrativa, manda-nos duas!

Quer V. Ex. a dar a sua gaitada? Precisa de

dar o sen bitfo?

Tern de ir pedir ao Administrador e a Prac,a; e

antes de transitar por essas ruas tern de bufar, vol-

tado para a casa do Governo. Se oifereee as primi-

cias do lufo a Camara, on a Administracjio, a Praga
amua e ha baralha, como succedeu com a fanfnrri-

11m ^allc^a.
-

r

rom V. Kx.-
1

t'oii'o om casa?

Acodem. logo, da Pra^a e da Administracao:

Mando cu.

NTto mandas tu.

Apago eu.

Apaga tu.

Levanta-se questao; tudo grita. tudo berra, e

V. Ex. a

, para se livrar de prejuizos, o que teni a pe-

dir ao sen Anjo da Guarda e que o deixem ficar so-

sinho com o fogo, que e mais socegadinho e pacato.

Ha lame no theatro, ou na rua? La os temos

em disputa.

De forma que, se um dia, V. Ex. a
por esqueci-

mento, por descuido, larga o sen bufo Cb) na cara

d'tima das auctoridades, e sem a devida licenc,a, leva

pancada dos dois.

E preso. Chega um pa}^sanduco e agarra V. Ex. a
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pelo brago direito. Vein o Balagota e agarra-o pelo

esquerdo.

-Yenha para a Praga!

-Yenka para a Administrate!
Puxa urn; estica o outro.

V. Ex. a
atrapalka-se, reclama, gesticula, bufa. . . (b)

Se o faz na cara do paysanduco, mais pancada

leva. Se mimoseia o Balagota, este poe-se ainda mais

amarello do que e. e apita.

Santo nome de Maria! que ha-de a gente fazer?

Sem musica, sem bufo nao se pode passar. Fos-

sem-no la prohibir ao Senhor A. Seixas! Estoirava...

de raiva.

Dentro de casa, felizmente, ainda V. Ex.a
pode

mandar tocar a Musica e dar o sen Info; mas eu

estou a ver isto de tal forma que, d'aqui a pouco, se

V. Ex.a
,
em qualquer sitio, na sala de visitas, na

cama por exemplo Ihe appetece bufar, tern logo,

ao sen lado, urn paysanduco e o Balagota, procuran-

do, investigando, cheirando, esmiugando, por cima e

por baixo da cama, levantando, ate, a roupa para

metterem os narizes (imagine V. Ex." a sua desgraga

se, para essa operagao, Ihe apparece o nariz do Dr.

Ladislau . . .) e berrando depois, irados :

Aqui deu-se nm Info!

E V. Ex.a tera de pedir perdao, confessar o cri-

me, ou desculpar-se humildemente, dizendo:

Nao dei, nao, senlior ! E se dei... nao foi por
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Ora a nossa desgraga!

Oh gentes do Kalakana! que dizeis a isto?

Esta interrupQao dos tubos... musicaes claro e

vera a acabar; e com a mesma imbecilidade, com

que actualmente os progressistas impcdcm a livre

circulaQao do Info, os regeneradores, subindo ao po-

der, hao-de mettcr ca dentro, quanto nedio folle por
ahi haja, previamente refor^ado com alirnentos cx-

plosivos.

E n'esse dia anti-pituitario, em que tenho de en-

contrar: uns, de vexados, em casa ou fugindo de

corrida ao apupo; outros, de panga tesa e cara ale-

gre, abragando-se por essas ruas e todos, supina-

mente idiotas e essencialmente ridiculos ca me

tendes, oh Infos e anti-bqfos!, para vos estralejar

nas ventas a mais sonora gargalhada, que gentes de

Valency teem ouvido!

E tenho tambem uma idea . . .

Emfim, voces merecem recompensa, pelo enthu-

siasmo com que teem tratado d'essa questao, de

grande valor e importancia para a terra. Mastigae

ja em secco e ouvi la marotinhos: (mas caluda, por

emquanto) :

Nos cbmes-e-lebes dos philarmonicos hei de mistu-

rar umas gottasinhas d'um certo elemento drastico
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Oleo de Croton Tiglium por exemplo, para <pe

elles, nas ruidosas e puxadas explosoes dos sens lu-

fosj vos possam dar tambem oh progressistas e re-

generadores do pataco ! algo mais de . . .

. . . solido !

Toca a agUQar a dentuga, Politiqueiros de meia-

tigela !





XV

As Muralhas

Em que condigoes vivemos?

Com pejo hesito em denuncial-as.

Vivemos acorrentados ao estupido regulamento,

dado as gentes, ha perto de seculo e meio. pelo Conde

de Lippe.

Vivemos como os for^ados e os grilhetas cerca-

dos de muralhas.

que significant, koje, as muralhas?

retrocesso, o dominio brutal da pedra; isto e,

Pasteur, Edison, Comte, Jenner, Spencer, Hugo, Cas-

telar, Capello, Ivens, Herculano, Pestalozzi, Broca,

Kossuth, Humboldt, Chevreul, Wurtz, Lesseps, Eif-

fel, arremessados para a barbarie dos tempos primi-

tives, para a idade paleolithica, em que o homem
usava cuecas, cozinhava de cocoras, contava pelos

dedos e pescava trutas a unha. porque desconhecia,
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ainda, a engenhosa disposicjio do anzol e a grande

vantagem da minhoca.

Significam os combates dos barbaros; a brutcza

dos despotas; as luctas fratricidas; o assassinate le-

gal; a ambigao copulada pela forga; a lucta brago a

brago, area por area, alma a alma; a feroz e brutal

sensualidade do vencedor, que sorvc dos labios do

vcncido o ultimo alento; o escabujar do moribundo

nas vascas de cruissima agonia . . .

Significam as pontes levadigas, o cmbate de duas

ondas humanas que se chocam, se enroscam, se atro-

pelam, se mordem e se agitam por fim, convulsiva-

mente, n'um montao disforme de farrapos, de car-

nes ensanguentadas, onde rouquejam as maldiQoes,

os estertores, ate que as rodas da carreta, ou as pa-

tas ferradas d'uma mula acabem de esmagar, de con-

fundir e triturar.

Significam o assedio, o bombardeamento, o incen-

dio. a fome, as mil priva^oes e sobresaltos; a viuvez,

a orphandade, o lucto a morte
;
isto e : quatro pas

de terra sobre um corpo amado, que jaz hirto e nu,

ahi'para qualquer canto, sobre o monturo, proximo

a Sexta; as cangoes roucas e truanescas dos coveiros

do Hamlet; o uivar sinistro da canzoada lazarenta,

que escancara as mandibulas, esgaravatando a terra

para esfarrapar as carnes; o crocitar lugubre dos

corvos. que revolteiam no azul dos ceos, espreitando

lauto e succulento festim no rebordo ensanguentado

das feridas..
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Signifieam a agonia lenta, afflict!va; o velar-se

da vista nas sombras da Morte e, n'esse debil bruxo-

lear do espirito, a visao meiga e entao dolorosa da

familia, da infancia, dos affectos que nos ligaram a

vida sem que, collados os labios, confundidos os alen-

tos, n'um derradeiro olhar e n'um derradeiro beijo,

se possa desprender a alma entre almas que nos

amaram.

Com que veneracjio e respeito eu conservaria uma
das tuas cans, benemerito Pasteur, apostolo bemdito

do Bern, e com que tremendo pontape eu te esmiga-
Iharia o busto, se aqui o tivesse, feroz Napoleao, ne-

gro chacal da Morte, para quern sao poucos todos os

horrores e tormentos, que a genial e portentosa ima-

ginagao de Dante phantasiou nos sens nove circulos!

Felizmente, toda esta sentina de granito que os

espiritos bellicos e phantasistas denoininain formido-

losa Prara. nunca teve um real de importancia, na

historia militar do nosso paiz.

Isto foi sempre o que hoje e uma feira da la-

dra de tarecos velhos e de cacada guerreira.

Quando em 1809, Soult atravessou a fronteira, o
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aspecto d'esta carcassa nao o atrazou urn minuto na

marcha. Passou ao largo, sorriu, atirou ca dentro

ineia duzia cle obuzes e continuou em paz o sen ca-

minho. Palpitou-lhe que nao valia a pena subir a Ga-

viarra, porque nao tinkamos custodias d'oiro para

roubar, nem preciosidades artisticas; n'essa epocka

nao existia o muzeu do sr. Sanipaio, nem se falava

na mvstira collecgao do Albininko.

Em 34, Napier, a cavallo n'tini burro podre, veio

de Caminka a Valenga, seguido por um pelotao de

marujos inglezes. Sera estribos, com a volta das

meias cakidas sobre os sapatos, rindo com bom ku-

mor, berrou alii da Esplanada: Ao yovernador dr

Vitli.'iinil Senlior: tenlio uma esqnadrv cm Caminha

e se vos itiin r;///T//(/r>-. iit'i tularei buscar crm fn-rns de

nrfill/rrin. cercarei a }>rr<i e a vossa f/nnnti':i""> wrri

passada a esimdu.* (1)

I )'alli a nm quarto de kora, Napier estava <<!

dentro.

Depois d'isso, os grandes successes militarcs da

nossa terra limitam-se a breves asscdios, nas Im-tas

eivis do :\7 e 47. Houve muito susto, muito fanico

nos dois sexos, alguma granada para cs|)alliar triste-

zas, e assim se arranjou um simulacrosito pacato e

economico d'um cerco em regra, como o que soffreu,

ka 19 annos, Strasburgo (senkoras e senkores, que

aliida fallaes com pavor de 37 e 47) em que aquella

(1) Portugal contemporaneo, do sr. Oliveira Martins.



XV AS MUKALHAS 239

desgracada cidade teve constantemente, vomitando

a morte e a ruina para dentro dos sens muros, umas

170 boccas de fogo ninharia que devia fazer um

poucoclrito de barulho . . .

Mas apesar d'isso, de nada valeram os ultimos

assedios; eu com franqueza sinto-me muito mais

feliz do que os srs. Manoel Antonio de Barros, Jose

e Joao Seixas, Santa Clara e outros que assistiram

a essas tristes scenas das nossas dissengoes politicas;

e sinto-me mais feliz, porque, emfim, nao me desti-

nou Deus para emprezas guerreiras e contento-me

em conhecer os effeitos e propriedades da polvora

nas bichinkas de rabear do S. Joao, ou nos devaneios

pyrotccnnicos da palerma Urgeira, sein offensa para

o sr. Chiquinho Veiga.

Mas vejamos qua! e a necessidade de conservar

essas odiosas reliquias dos tempos barbaros e qual a

razao que se oppoe, a que nos seja permittido o que

ja conseguiram outras terras da fronteira, como Ca-

minha, Cerveira, Monsao e Melgago o arrasamento

de tao brutaes constniCQoes.

Sera a posigao estrategica?

Condigoes excepcionalmente favoraveis na oppo-

sir-ao a uma invasao extrangeira?

inexpugnavel d'aquella posigao?
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Cartas na mesa, teias d'aranha limpas e jogo

franco, senhores da alta militancy, la das Secretarias

da Guerra.

Toda esta coisa. com as suas muralhas, baluartes,

fortes, contra-fortes, revelins, fossos, falsas bragas,

casamatas, cortinas, tenalhas, poternas, escarpas, con-

tra-escarpas, banquetas, meias-luas, taludes, pontes

levadigas, abobadas, etc., etc., que constitucm na sua

complicada relagao a arte de Vauban, toda esta coisa,

repito nao vale urn pataco sebento do sebentissimo

D. Joao vi !

E tanto nao vale um pataco, que apesar do apre-

goado valor estrategico augmentar com a Ponte in-

ternational e de os engenheiros militares tcrem lem-

brado, quando se construiu a linha ferrea, certas

obras que garantissem as condigoes da defeza, preju-

dicada com os aterros e desaterros ate a data nada

se fez, nem se fara, se Deus Nosso Senhor quizcr.

E tanto nao vale um pataco, que se eu tiver em

Lisboa um bom trmifo politico para empenho: se eu

for, por exemplo. um Joao da Gaiteira, elevado poli-

ticamente eni potencia votante, ao quadrado ou ao

cubo, obterei, nao so licenga para construir nos arra-

baldes da Prac,a, como, tambem, limite de altura su-

perior ao que eu desejar, embora a isso se opponnam
todos os paysanducos e todos os regulamentos do sa-

bio conde de Lippes.

Ora, de duas, uma : e ou nao e importante o valor

estrategico da Prac,a?
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Nao e. Dil-o a sua kistoria
;
dil-o a bistoria das ul-

timas campanbas europeas e encarrega-se de nol-o

dizcr o Governo de S. Magestade, quando o aper-

tam com a tarracha do voto.

Sera parvoigada suppor que, no caso d'uma inva-

sao. o inimigo se deteria por um momento com as mo-

mices e os esgares d'esta desdentada carcassa.

Perguntem a Strasburgo, a Verdun, a Bitcbc, a

Toul. a Soissons, a Metz. a Schelestadt. para que Ihes

serviram as vantagens do terreno c as prevenc,oes de

Vauba-n.

E sendo nullo o apregoado valor estrategico, que
outra causa fundamenta a estupida prohibi^ao que se

<l)pOe a construcrao de novos edificios, ao desenvolvi-

mento de povoagao, tornando odiosa a missao d'esse

official que. com um curso dc engenliaria e com a ele-

vada orienta^ao scientifica, que hoje se obtem nas Es-

cliolas superiores, ahi csta de sentinella ao rcgula-

mento senil que trcsanda a raposinho, a catinga, e

de que a rotina. o egoismo, e por vezes a velbacaria

fazem instrumcnto de valimento e. ate, de vingangas

])(
issoaes?

(
J

)

Attende-so a probabilidade d'um cerco, d ?um

acampamento, c a necessidade dc inutilizar. rapida-

mcnte. ao inimigo quaesquer pontos de abrigo?
Mas. oli Molkes pataqueiros ! Entao proliibis que

(1) Alludo a infamissima vinganca que, ha annos, se perpetrou naha-
hitaoao d'um cidadao, alii para os lados da Ponte.

10
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em minha casa possa elevar meio palmo ao cano da

latrina, impedis que no men quintal levante uma bar-

raca para guardar as melancias e os nabos, e deixaes

ahi cavar. a dezenas de metres da prac,a, esse des-

aterro, onde se abriga uma divisao com as respecti-

vas familias, se tanto for necessario?

Impedis que la fora, na minha horta, lovante um

pan com o gallo, para cataA
r

ento, on equilibre quatro

taboas, que um cao, alqando a perna no exercicio de

certa funcc/io, faz cahir, e mandacs constniir ossa

outra fortaleza de granito a esta^ao do caminho

de ferro?

Admittlndo, mesmo, que o inimigo se ostabclc-

cesse para ca da frontoira. que soria de Valenga se

no Faro, no Marco, ou em qualquer outra emincncia,

elle assestasse quatro canhoes Krupp, Bange, Ams-

trong ou Fraser. que arivm<.'ssani projecteis com me-

nos peso do que as vossas cabec,as vcrdade e, por-

que nao teem tanto municio a 12 e 16 kilometres

de distancia?

Para que nos asphyxiaes, pois, com estas monta-

nhas de pedra, militaroes la das altas reparticoes da

Lysbia, estrategicos de meia tigela, que por ahi infi-

cionaes de rheumatismo, de gotta, de rapozinho e

de pingo simontado o que pode haver de proveitoso

e util nas instituigoes militares da nossa Patria?
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As muralhas para nada mais servem do que para

attestar aos extranhos que portas a dentro o

'Progresso deixou de actnar.

Servem, como pittorescamente disseram. ha ine-

zes, uns lisboetas que ousaram entrar ca dentro : para

impedir que a porcaria e . . . manchem a belleza dos

arrabaldes
;
servem para balde do lixo, das immundi-

cies. e para os habitantes da villa satisfazerem, prom-

pta e commodamente, um determinado numero de ne-

cessidades, tanto em funcQoes de reproducc,ao, como

em funcQoes de nutricao.

Servem para a gente so desfazer das ninhadas

de gatos, que a Malteza arranja em Janeiro com as

suas serenatas ao luar; servem para uma entrevista

baratinha e recatada com pudibunda sopeirinha; ser-

vem para manter certas artes e officios; servem

para fornecer o Hospital militar de bronchites, tysi-

cas, pneumonias e doengas assizicas, que essas des-

gragadas sentincllas arranjam em larga copia nas

frigidissimas noites de inverno, quando o nordeste,

que corta e a^oita, as apanha amarradas com a trela

da disciplina a carreta d'uma pega rachada, vigiando

que o gallego nao escale as muralhas e a leve para

berloque da cadeia.
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E servem, mais. para sustentar essa coisa ca-

duca, ridicula. inutil. offenbachicamente intitulada o

Governo da Prac^a!

Governo da Pra<;a!

Raciocinemos logicamcnte.

(j\\<\\
c a idea implicita n'estc titulo?

Commando, direcgao na dcfexa da dita Praca.

() (jiic oxiuvm estas funcQ.ocs?

Conlircimcntos cstratcgicos <
i mx-r.^s d(. todos os

rainos da moderna Scicncia inilitar. alliados ao scnso.

ao valor, a jirud<Micia. ao prcsti^io c a cner^ia.

A (jiKMii tern sido ronliado tao importantc cariz'o?

Ao 7^ da Kosa . . .

Ora. incus senhoros. coin t'raiKiiicxa; cu ajioslo

<ujii/lln ilc quo sc t'axiani as barrotinas, quando nao

eram da jx'llc d'urso, se declarada a Praga em es-

tado dc sitio e confiado o commando supremo com a di-

recciio de tudo ao Scnhor YA* da Rosa a cavallo n'um

cabo de vassoira, com urn espeto de assar cabritos.

com tres malzabetes, &ois paiis-reaes c um fil<'irnx. nao

tomar Valencia e nao levar a toque de caixa na minha

frente ate as Bornetas, o Senhor Governador e todo

o sen Excellentissimo Estado-maior!
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E para isto. para conservar a esta latrina uns ap-

paratos bellicos de opereta, estou eti arriscado. por um
descnido. por uiiia descarga elcctrica. a dar o men pas-

seio aereo ate aos reinos da Lua, com a conserva^ao

cstupida de milhares de kilos de polvora, que uma

noite podem ter a phantasia de condemnar a minha

liumilde pessoa aquellas maravilhosas viagens de Ju-

lio Verne.

Ora, aleiu do perigo, imagine V. Ex.a a qne enor-

mes responsabilidades, a qne enormes complicates

diplomaticas, a que enormes indemnisacoes o nosso

<Toverno se arrisca. conservando por ca essa materia

cxplosiva, qne dava para tanta bichinha de ralear

o para tanto cayanitao, se Ihe quizesse dar appli-

carao differentc da que clla hoje felizmente tern: es-

toirar fragas e rasgar montanhas para facilitar o

avanoo da loco'raotiva.

Imagine V. Ex. a

quo em noite estrellada de agos-

to. Don Benito Navcas e sua Ex."la Familia tomam

socegadamente o te, na sua habitacwn de Tuy.

Don Benito, fiel ao partido legitimists encarece

niais uma vez a bondade e os merecimentos de D. Car-

los, commentando tranquillamente entre saboreadas

fnmacas d'imi pitillio e goles de te, as noticias que,

sobre o Pretendente, em o numero de miercoles, apre-

scnta La Intr(/rt(/<id, luminosa gazeta assotainada

inventora dos malzabet.es.

Con securidad, Don Carlos es muy biieno hombre ;

iuta f/ran calteza; el unico rey que debia gobernar la
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Espana; es un lioinbre de religion, y que tal . . . y que

sei yo . . .

Subito, ouve-se um estampido medonko. A casa

abala-se nos sens alicerces; as paredes oscillam; as

travos gcmem; as loigas tocam nos aparadores e sal-

taiu em ftiriosa dan^a macabra. Ouve-se um crac nie-

donlio, fende-se o tecto e apparece em cima da mesa

del comedor . . . quern ? o Senkor Abel Seixas, em

pello c em cabello, tal qual estava na cama, sem chi-

116, panga sumida c olhinhos espavoridos!

V. Ex. a ri-se? Pois o caso nao e para isso. 8e chc-

gam lima isca de fogo ao paiol, a qualquer de nos

pmlo succeder o inesmo.

E diga-me \
T

. Kx. a
quanto teria o nosso Governo

dc pagar a Don Bcnito IK 'la jxTturbacjio do sen so-

cego c o que e muito poor pela alimentagao d'esse

insondavcl al\ysmo a barriga do snr. Seixas cm-

quanto este cavalliciro, arraiu-ado bruscamente do sen

leito e atirado por esses ares em escandalosa nude/,

se recusasse, pudicamentc, a ostentar pelas calles de

Tuy, no regresso a Patria, as linhas bambaleantes

das suas formas esculpturaes.

Matutae sobrc o caso, homens da GovernaiiQa!



XVI

A Manifestacao de 14 de Janeiro

(PROTESTO)

Para ca dos limites quc trace! a critica dos acon-

tecimentos, por qualquer aspecto evidentes e impres-

sionaveis na chronica politica d'esta terra, disponho

hoje, serenamente, os apontamentos colligidos sobre

a manifestagao de 14 do corrente, para os sujeitar a

analyse recta e imparcial, isenta de consideragoes pes-

soaes ou collectivas, sem tergiversates de ameagas
ou de lisonjas, a que subordinei o programma dos 8i-

napismos.

A frente d'essa manifestagao eu vi homens a quern

dedico verdadeira amizade
; que respeito nos actos da

(1) Estava a publica^ao n'estas alturas, quando em Valenca se resol-

veu a Questdo da Musica, nas condicoes que eu previ.

A ruscja fui, porem, tao desenfreada e, sobretudo, d'uma tal inoppor-
tunidade que nao merece sinapismo: merece ventosa.
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sua vida particular; quc me honrani com as suas re-

lagoes, porque se impoem a considera^-ao de Yalcm-a

pelo seu caracter digno c pela sua konradez incon-

cussa.

Esses komens organizaram uina manifestacjio po-

pular, que annunciaram como patriotica e que outros

classificaram como politica. Inspirada no amor da Pa-

tria, ou na paixao partidaria, essa manifesta^ao, evi-

denciada nas ruas c nas praras. discutlda nalmprcnsa
como expressao dos sentimentos d'uma partc da po-

pularao. pcrdeu o caracter, para mini respcitavcl, d'um

acto isolado da vida particular e adquiriu a importan-

cia d'um facto social, publico e, portanto, sob o do-

minio da critica.

Abstraio, pois. do men espirito as relarocs ([lie

me uneni a essas individualidades, e nos periodos (juc

vou ordenar para a composi<;a<> d'cstc artigo, decla-

ro, outra vez ainda, qiie aprecio a manifesta^ao pro-

movida por urn grupo anoujnno de cidadaos e nao

por inn grupo de individuos. d'csta on d'aquella clas-

se, d'aquella ou d'esta cor politica.

A violencia da phrase com quc tenka de censurar

qualquer aspecto d'essa manifcstagao, quc me parera

menos digno, nao ir&, pois, desvirtuar a sinceridade

de relates, mais ou menos affectuosas
;
nem podera,

tambem, ser reputada como indicio de adhesao a opi-

nioes ja manifestadas por quern, em identicas aprecia-

QOCS, se deixa desorientar pelas paixoes partidarias

quc levam a applaudir toda a inepcia d'um grupo em
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que se esta filiado, e a estigmatizar qualquer idea,

muitas vezes util e proveitosa, suggerida pelos con-

trarios.

Esta e a missao do critico e praza a Deus que a

consciencia nunca me accuse de escrever o contrario

do que ella, a luz da imparcialidade e d'uin livre cri-

terio, dicta a minha penna.

Xos periodos d'este artigo abandono a feiciio ku-

moristica dos restantes. Tenho de me referir a crise

dolorosa por que actualmente passa a alma da nacio-

nalidade a que me orgulho de pertencer; en'essa re-

ferenda, quando a bumilha^ao nos ruboriza as faces e

a recorda^ao das passadas grandezas nos amargura e

entristece, o sorriso seria uma villania e a gargalbada

seria uma infamiu.

A for^a inicial dos acontecimentos de 1.4 do cor-

rente nao se pode attribuir a expansao d'um senti-

mento patriotico, provocada pela recente alfronta de

Lord Salisbury; na agitac,ao do grupo que promoveu
a manifestagao nao vibrou a alma da Patria: tumul-

tuou o espirito d'um partido.

Mas de qualquer caracter, patriotico ou politico,

essa manifestagao, nas condigoes em que se realizou,

cnvolvendo a bandeira nacional e a responsabilidade
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d'uma povoacjio, nao merece classifica^ao diversa da

que se pode exprimir com estas palavras :

foi aviltante para Valeria.

Os liomens que a promoveram nao teem direito a

considerate e, muito menos, ao applause dos seus

conterraneos, porque nao sao patriotas sinceros, nem

politicos dignos. Sao escravos inconscientes da politica

scrtaneja, d'essa degradante aberrac^ao de principios

saos, de crengas firmes, de convicgoes honestas. qu<>

desorienta, humilba c arrasta pela lama da indijrni-

dadc, caracteres respeitaveis e talcntos privilcu'iados.

Envolvcu-se n'essa tun niffsi <;<> a responsabili-

dade de Valenga.

Pois, em nome dos brios d'um povo que e portu-

guez, em nome d'uma terra que amo, e que se faz

respeitar no paiz pela auctoridade intellectual dos fi-

Ihos que a representam nos mais elevados cargos so-

ciaes eu protcsto contra o labeu infamante, com

que o grupo organizador da manifestagao do 14 do

corrente aviltou a nobilissima attitude da Patria na

desaffronta d'um insulto e na defeza de direitos con-

quistados pelo sangue d'esses heroicos luctadores que,

transpoudo novos oceanos e descobrindo novas con-

stellaoes, arrostando os ignotos perigos do Mar Te-

ndtroso que a phantasia popular envolvera na nebu-

losa dos mytkos, luctando contra a aspereza de inhos-

pitos climas e contra as rudes vicissitudes da guerra.
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as mais remotas regioes, as mais distantes e myste-

riosas paragons, levaram o nome portuguez, desfral-

dando a bandeira, onde nao se lia. como nas dos ino-

dernos exploradores inglezes: Iiifamia e Oppres-
sao, mas:

Liberdacle. Civilisac^ao. Profjresso.

-
Impulsionou-nos, dizem, o amor da Patria.

Discutamos. entao, a manifestaQao. sob esse as-

pecto.

Lord Salisbury, representante d'um povo egoista,

perfido e covarde. cuja Historia tern a gangrena da

infamia, as pustulas da devassidao e o excremento das

villanias, fustigou com o chicote do sen ultimatum as

faces de todo o homem que se honra com o nome de

portuguez.

A grosseria avinhada do insulto, a brutalidade do

attentado contra todos os direitos estabelecidos, a fe-

rocidade do egoismo, a covardia da imposicao d'uma

besta superior em forga, a dolosa argumentagao abo-

natoria do ultimatum c sobretudo a consciencia

da nossa fraqueza e da nossa impotencia para a de-

feza energica de direitos indiscutlveis. afistularam
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dolorosamcnte o coragao da Patria e, de norte a sul,

dc oriente a poente, da cidade ao burgo, hoincns do

todas as classes, de todas as condicjjes e partidos.

sentindo despertar, redivivo e forte, o espirito da na-

cionalidade e o orgulno d'outras eras gloriosas, er-

<ru<Tam-se, gritando: Infamia! c occultaraui <>

rosto. para qne n'elle ningucm vissc o rubor da vcr-

gonka e o vasquejar do desalento.

A Imprensa, o Exercito, a Acadcniia. a Mairistra-

tura, o Commercio, a Industria. os Municipios. as So-

ciedades recrcativas, as Agremia$oes de classes, o

banqueiro e o artista, o pobrc e o rico, arrebata-

dos, galvani/ados pcla incsinti cliispa de acrisolado

patriotismo disputarain iiriniaziadcnobrczanosseiis

protestos.

.Mas no rosto de todos esses homens, na eloquen-

cia dos sens discursos, no ardor das suas invectivas

c no csgrimir da sua argumenta^ao, eu vi seinpre,

evidcntes, sinceros. expontaneos e fervorosos, os im-

pulsos de nobilissimos sentimentos.

Resaltava-lhes dos labios a indigna^ao e, a espa-

QOS. no avincado da fronte e no amortecido do olhar,

eu descubri o anciar d'uina grande dor e o revolutear

infernal do insulto huiiiilliante, (jiie nao sc podc vin-

gar.
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Urn cortojo grotesco. esfarrapadp, ululantc, recru-

tado na Parada-velha e avolumado por essa massa

anonyma c inconsciente de povo. babugem na onda

dc todas as nianifestates e comparsa indispensavel

em todas as fargas que tresandem a borga e a quar-

tilhos de vinho. precedia o grupo promoter da inani-

patriot im valenciana.

La na frente, urn hoinem de cabellos bran cos.

agitando a bandeira da Patria.

No eonjuncto, uma arruaga carnavalesca. uma
desordenada fantochada, scintillante de archotes, to-

cos de sebo e phosphoros de espera-gallego ;
ruidosa

de gaiteiros e caixas de rufo, latas de petroleo, asso-

bios de barro, arrotos, berros asselvajados. gragolas

dc bordel. acclamagoes roucas e avinhadas.

Nos olhos, nas faces, na voz, no gesto dos pro-

motores da manifestagao patriotica, uma alegria evi-

dente. saltitante, irreprimivcl, estoirando nas ex-

pansOos ensurdecedoras d'nm jubilo guindado aos pi-

nos do deliriOj pelo sopro bestial d'uma pandorga de

cncarvoados liottentotes, ja celebres na Questcio da

Santa.

AbraQos. fremitos dc contentamento, chapcos no
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ar, demonstrates de affecto, apotheoses jogralescas/

guizalhadas de truao. vivas a Deus, ao Kei, ao Rege-
dor da Parochia, ao Exercito. as Artes, ao pendao

das quinas, a Serpa, aos abbades, ao Joao da Gai-

teira.

A frentc, inn horaem de cabellos brancos agi-

tando a bandeira nacional.

Domiiiamlo a turba. no frontao dos Pac^os do Con-

celho, o escudo da Patria: a honra portugueza avil-

tada, as tradigoes gloriosas d'um gloriosissimo pas-

sado, a epopca das hulias. a harpa eolia dos Ln*ia-

das vibrando, solngante, com os derradciros alentos

do Infante navegador, de Vasco da Gama, de Alva-

res Cabral, de Affonso de Albuquerque, de Gongalves

Xarco. de Tristao Vaz, de Gongalo Cabral, de Diogo

Cam, de Bartholomcu Bias, de Fernao de MagalhaVs.

de Godinbo de Eredia. de Alfonso de Souza, de D.

Joao de Castro; a fiiliivntissima constella^ao das

nossas conquistas: (Vuta. Ar/illa. Cabo Verde, Azo-

res, Madeira, o Brazil, a (Juinp. Mombaga, Quiloa,

^lascate, Ormuz, Diu, Calecut, Goa, Malaca, Cananor,

('cylao empallidecendo com os claroes avermelha-

dos da archotada.

E quando o nojento e sinistro abutre inglez, sul-

cando a escuridao da noite, poisava no frontao muni-

cipal e perante a rtluxtre. benemerita e patriotica Com-

rnissao manchava, abrindo um pouco as pernas, o es-
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cndo da Patria. com o excremento e com o vornito

-quando em todas as povoaoes de Portugal se

erguia, energico, o brado da desaffronta e, dolente,

o gemido da hiimilhaQao das varandas d'uma casa

quo pertence ao Estado e quo representa, entre nos,

a instituiQao mais nobre, porquo e a fiel depositaria

das nossas glorias e dos nossos direitos essas tres

palavras ocas, golfadas, em comica explosao de in-

concebivel calinice, sobre os ervagaes de Paysandu:

Viva Valenga. . . restanrada !

Fumemos urn cigarro para espalhar tristezas. . .

Continuemos.

A frente, sempre a frente. rindo, e chorando la-

grimas de patlietica sensibilidade, um homem de ca-

bellos brancos, agitando a bandeira da Patria.

E ao longe, mais ao longe, para la do Minho
?

essa nar-ao cavalheiresca, como nenliuma, quando
offendem os seus brios: a patria do Cid, de Cortes,
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de Pizarro e de Balboa; povo altivo que diz aos sens

ivis. oni Aragao: >//>*. t///r ralrti/os tantn como iW;

quo impoe a Carlos i pola bocca de Padilla, heroico

chefe dos ann-inu-rox. o codigo das suas liberdades;

quo ainda, ha pouco, so convulsionava froincnto e

amearador perante a reclainanlo iiif/l<'.?n do Chan-

cellor de fcrro povo rico de generosos entlmsias-

mos c enthusiasta de gcnerosas ideas, nosso iniiiio

dc rara o conipanliciro nosso nas aventurosas oinpro-

xas d'alcm mar essa nobilissima Hespanha. escu-

tando. absorta e coimnovida. os ruidos da l)acclianal.

o tuinultuar da arruara. <> cornetear dos hynmos e a

vo/oaria da iiian'iia caterva.

M (juando essc i>ovo. pela bocca da sua Academia,
do sou Kxrivito. da sua Marinha, das suas Socicda-

dcs do (Jedgraphia, nos onviava calorosos brados do

ai'tecto e nos iusul'tlava alouto c corajroin a /llttdni-

(Id. ffcncnicrila o jHifr/ut/ru ( 'onnnissao prouiotora da

}nnnifi-shin"nt oi'guia aos ares sauda(;oes a Hespanha
o dcstilava jxTauto < roin-esentante d'a([iiolla na^ao,

oin inarcha fandanya. ao compasso csbodogado do

liymno da Rostaiirarao!

A nota burlesca. a nota grosseira.

Quern hoje possue vagas no^oes dc Historia pa-

tria
?
no niochanismo da sua evoliiQao politica. reco-
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nhece, com verdadeiro desalento, quanto tern sido

errado o piano das nossas alliangas.

Desprezaram-se as affinidades da raga, a conti-

nuidade do solo, a homogeneidade das aspirates, a

reciprocidade dos interesses, a egual fertilidade do

clima, a riqueza dos productos, todas essas especia-

lissimas condigoes de independencia e de defeza que,

aprovcitadas para beneficio comnium em estreita al-

lianga de dois povos garantidas a liberdade e a

autonomia das instituicoes politicas de cada um

podiam tornar a Peninsula nma facha de terreno

inexpugnavel e inaccessivel as ambigoes de qnalquer

despota.

( '0111 o rapido exame d'uin mappa, a Natureza nos

indica as vantagens d'essa allianga com a Hespanha.
As trnanescas manifestagocs do Primeiro de Dc-

zemlro invariavelmcnte ajoujadas a uma oratoria

dcsenxabida e bolorenta, cinzelada a largos tragos

pelo escopro da Kotina, mirabolante de imagens se-

diras colhidas nos marneis paludosos d'tim sentimen-

talismo piegas em materia de patriotismo acirrando

odios contra quern rcspeita a nossa autonomia, acata

os nossos direitos e liberdades, e partilha, com egual

dedicagao, o nectar das nossas alegrias nas grandes

consagragoes civicas e o fel das nossas amarguras
n'estes tristes dias de decadencia devem banir-sc

para sempre em terras, como esta, que merccem co-

tacao intellectual superior a de Paio Pires.

Os sessenta annos do captiveiro chocalham con-
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stantemente nos cerebros dos gafados patriotas, para

despertarem no povo o espirito da sua nacionalidade

e a altivez da sua autonomia. Mas esse periodo su-

miu-sc nas brumas do Passado e pela heroicidado

dos quarenta iinmortaes o que e muito discutivcl

on por circumstancias occasionaes c propicias a

nossa emancipate, ha duzentos e cincoenta annos

que somos livres e independentes, entrc as denials

naroes da Europa.

Transmittimos aos nossos filhos esse odio a U-s-

panha; sobrc us bancos das praras. p:oltamos. cm fa-

ganhuda oratoria, rancorosas recordagoes dos Filip-

pes, das luctas da [ndependencia, das aiiTuras do ca-

ptiveiro, do despotismo de Olivaivs: e, rnti-etanto.

cntra-nos John Bull cm rasa. <Mnpalma-nos as mais

riras colonias, impoe-nos esses vergonhosos trata-

dos de 1642, 1661, 17(>:; < Metwcin. islo. is4^. ls7S

e esse celebre tratado de Louren<;o Mar<iucs. em que

os dois actuaes partidos da nossa politica teem Cra-

ves responsabilidades, um porque o redigiu, outro

porque o approvou, embora modificado.

A Hespanha subjugou-nos por 60 annos. A Ingla-

tcrra subju^a-nos ha pcrto do tres seculos. dispondo

da nossa Politica e absorvendo lentamente todos os

elcmontos da nossa riqueza e da nossa vitalidade.

Com a Hespanha nao queremos relacoes, porque to-

dos os nossos atfectos sao para a Inglaterra, que nos

acorrenta a allian^as. onde ha perfidias e traicoes, e

nos socorre, quando Ihe convem com exercitos de
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bandidos que devastam e roubani este desgracado

paiz com sofreguidao superior a do inimigo, que nos

forgoii a pedir soccorro.

A Hespanha festeja e acolhe bizarramente os

nossos exploradores. A Inglaterra sorri desdenhosa-

mente, orgulhosa de Stanley, o feroz Attila dos ser-

toes africanos. E quando nos ve abatidos, impotentes

e pobres, insulta-nos pelas boccas do poltrao Bright,

do troca-tintas eleitoral Salisbury e por essa horda

de bandalhos, redactores do Times e do Standart.

assalariados para abafarem as asquerosas applica^oes

dos Telegraph's boys.

Todavia, quando Sua Alteza o Principe de Gal-

les vem a Lisboa gastam-se centenas de contos com

a sua recepQao, e quando a yrarioxa Magestade, (que

gra^a !)
Mama do dito Principe, solemnisa o jubileu,

os representantes do povo portuguez curvain-se, re-

vercntes, em respeitosos salamaleques, aos yraciosos

pes da (jradosa Imperatriz das Indias !

E no Primeiro de Dezembro, ja se ve, grossa

pancadaria de gaiteiros c um nunca acabar dc fo-

guetes com tres respostas.

hymno da Restauragao desperta antigos ranco-

res e origina odios, que a Hespanha nao merece.

Mandar tocar esse hymno, aqui, na fronteira, exacta-

mente na occasiao em que aquella na^ao estremece

com o insulto que o inglez nos vibrou, nao denota,

sornente. grosseria, denota ignorancia.
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Temos, pois, ja outra nota: a da ignorancia; e

como burlesca, grosseira, e ignorante, repetimos :

a manifestagao de 14 do corrente foi aviltante

para Valencia,

porquc aviltou a bandeira da Patria que, a frente,

um homeni de cabellos brancos agitava.

Examinemos agora, respeitosamente, este homeni.

Descubro-me perante elle.

Tern 74 annos.

K um espirito embalado pelas doiradas crengas

da velkice, que se assemelliam as ingenuas convic-

goes da mocidade.

Tern cnthusiasmos pueris e cultos idolatrados.

Influe a mais rigida honestidade nos actos da sua

vida particular.

E um komem antigo, como diz o povo; e n'esta

epocka de decadencia, em que na alma da nagao exis-

tem, narcotisados pela mais criminosa mdifferenga e

pelo mais repugnante egoismo, todos os sentimentos

nobres e todas as crengas sans este komem conti-

nua caminkando impassivel para o occaso da vida,

com os olkos fitos n'um Ideal de Honestidade e de

Convic^oes especie de mytko, com que, apontando
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para o Passado, tentamos koje inocular no espirito

dos nossos filkos o virus preservative contra a Des-

crenga e contra o Scepticismo.

Este homem conserva ainda, immarcessivel, a pu-

reza de todos os cultos e de todas as tradigoes que

sens Paes Ike legaram.

Ore na infallibilidade do Papa, na moralidade dos

partidos, na sinceridade das convicgoes, na respeita-

bilidade dos conselheiros, na seriedade d'nm mar-

niaujo sertanejo qualqucr, que, sentado no confessio-

nario, descanga. hoje. das fadigas que Ihe vergam as

pernas, depois das arruagas politicas d'hontein.

Atraz das procissoes sente-se feliz e orgulhoso

coin o seu liabito, marchando. altivo, ao lado do pan-

toinimeiro, que em troca d'uma tranquibernia eleito-

ral chegara a ser commendador de Malta, ou Mar-

quez. em dez vidas, de Paysandu, ou Chao das Pipas.

E fanaticamente liberal; quando, n'um dos artigos

d'este livro, por inoffensive trocadilho, Ihe chamei

mitjiH-llxta, teve explosoes de colera e arrancos dein-

dignagao.

Chamam-lhe: o liberal dr -V /.

Soffreu com as luctas d'essa epocha e com as se-

guintes.

Foi perseguido; andou a inonte. passou fome e

foi preso.

Respeita as instituigoes vigentes. Nao admitte

manchas na vida politica de D. Pedro iv, o sen legi-

mo Rei. Desculpa as fragilidadcs d'esse sebento pol-
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trao, D. Joao vi. Odeia os republicanos e ajudaria a

enforcar urn iborico.

Por consequencia. na sua alma existe. profimda-

mente cnraizado, o amor da Patria; nao o amor ori-

ginado no funccionalismo da barriga, mas o que parte

do coraQao, o que e vordadeiro, intransigente e ex-

potaneo.

Pois este homcin foi ignobilmente explorado para

o scenario da in<tnif<'*tri~i<> jiatriotmt e, acorrcntado

pela Politica, exposto por essas ruas ao mais dcgra-

dante ridiculo.

Dedilharam as cordas do sen sincero patriotisnio;

falaram-lhe na Patria offondida; mostraram-llio a

bandcira. Abrac,ou-se a olla, nervoso. solugando. hu-

mcdcecndo-a com la.irrimas.

Empurraram-no para a rua.

(^uando na minha trente passou o grotesco cor-

tejo, eu ja nao vi o velho ri'spoitavcl, nom o homem
liberal. Vi um macaco vestido de azul e branco, com

a coroa real na cabega, pinchando e bailando ao som

dos kymnos csmoidos pelo realejo da pliilarmonica

africana.

De quando em quando. o realejo cessava de tocar.

Um patriota discursava a turba; outro extendia

o prato e pedia a esmola dos vivas.

macaco ria, ou cborava.

Yh-a a Reliquia! exclamavam a frente do

cortejo.
- Yin i <> l\<>liras! berravam os paradas-velhas.
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Do liberal de 34 a Politica acerdalada fizera

aquillo: uma coisa ridicula, comica, irrisoria, triste-

mente deploravel, porque tinha cabellos brancos.

Essa coisa ja nao era a Eeliquia dos homens liberaes

de 34; era uma Eeliquia falsificada, de contrabando.

como seria o rabo do meu gato, exposto em Santo

Estevao a veneragao das beatas, como uma tranga de

cabello de Santa Margarida de Cortona.

A porta do Sr. Pal-hares, a cabe^a branca d'esse

velho recebia picaresca consagra^ao. n ?

esta phanta-

siosa e alcoolica imageni:

- Viva a Rosa de 74 annos. estramplantada
o nosso Jardim I

E a caterva parada-vclha repetia :

Viva a Rosa Relicas!

Do homem liberal ficou para Valen^a a: Rosa
Rolicas.

Este homem. lendo o que escrevo deve conside-

rar-se offendido pela rudeza da ironia.

Oxala que a caterva dos falsos amigos, que o

guindaram para o andor do Ridicule, o respeitassem
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como en o respeito e venerassem, como cu venero. a

sinceridade das suas crenras!

Homein de :54!

Escuta :

A ininha idade e muito inferior a metade dos tens

annos. Entrci no pcriodo activo da vicla. quando ja

estavam sutfocadas as agitates politicas a quc as-

sististe. N"a<> tenho relagoes intinias comtigo, mas

respeito-te, porquc es dos homens quc traballiaram r

soffrerain para eu gosar as libordad^ dVsta rpocka.

Nao tenho a cxperiencia da vida que tu tens, mas

pi'ro-te que attendas ao que te vou dizer, porcine co-

nheoo, inelhor do que tu, os individuos (pic nos ro-

deiam, a natureza dos sens scntimentos e a sinceri-

dade das suas crcn^as. Quando a ininha razao prin-

cipiou a funccionar, ja i>or alii lavrava, intcnsa. a

immoralidadCj e os homnis, pda irrefdtavel logica

dos factos, encarregarain-se de inutilizar no men es-

pirito as illusoes que tu ainda conservas, porque vi-

ves uni pouco arredado d'elles.

Escuta, pois!

Quern, como tu, soffreu as deploraveis consequen-

cias das nossas dissengoes politicas e provou o fel

d'essa malfadada epocha, em que dois partidos, irinaos

no sangue, se perseguiam com encarnicado odio, a

tiro, a faca, a cacete e a machado, quern, como tu,

avaliou os dolorosos transes e as indescriptiveis an-
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gustias que infernaram a alma das familias c dila-

ceraram os affectos d'uma povoagao, constantemente

sobresaltada com a incerteza nas vidas e com a no-

ticia das mortes, quein conheceu os horrores da

fome. as tristezas do exilio, os negrumes do future.

quern viu o corpo d'um portuguez baloigar-se, si-

nistramente, na forca infamante, e viu as costas d'um

komem esfarrapadas pela chibata do corncta, qucm
teve amigos que foram assassinados a machado em

Extremoz, arrastados, semi-vivos, pelas ruas do Por-

to, cspingardeados nas linhas e no reducto dos Mor-

tos, garrotados em Lisboa, fusilados cm Vizeu,
-

quern viu cabegas, gottejando sangue, espetadas em
mastros e ouviu falar das ferocidades do Telles-Jor-

dao e do sen menino, bestiaes cerberos de S. Juliao,

quern escutou por todo esse paiz o choro afflictive

das viuvas, o solugar das creangas e o estertor dos

moribundos entre as ruinas da Patria, ennegrecidas

pela fumarada do incendio e avermelhadas pelo san-

gue fratricida,

bomem de 34!

quern viu e ouviu tudo isso, nunca deve contribuir

com a sua presenga e com o seu applauso para acir-

rar o odio dos partidos, ou para estimular em terras

pequenas, como Valenga, essas divergencias de opi-

nions que, levadas pela allucinacjio a infamia das

vingajigas e ao rancor das represalias, podem prepa-



266 SIXAPISMOS

rar, no future, nova seric de korrores. como os que

tu viste e como os que tu soffreste.

Esses cabellos brancos nunca se devem prender

ao Passado para trazerem a terra em que vives e

onde tens os teus affectos de familia, o bacamarte

assassino c o facko incendiario, em que se podem
transforms! esses archotes do teu sequito de panulas-

volhas. Devcm prcnder-se ao Passado. mas para de

la arrancarem com o vigor da experiencia: o conse-

Iho. o ensinamento, a reflexao, que podem suit near <>

ardor das paixoes e prevenir os excessos da allm-i-

Tens uinas convictjoos partidarias: acccitas um
credo politico. Respeito cssas convicgoes e a doutrina

dVssc credo, porque ao ten partido deve a Patria va-

liosos services na honrosissima cruzada do sen <MI-

grandecimento, d'onde cmanani a paz e as liberdades

que hoje fruimos.

Sustenta as tuas ideas politicas, mas descrove.

semprc, aos homens de todos os partidos o que foram

as luctas e as agitagoes de 30 a 51.

Tu es honesto, crente, sincere e bom. Nao man-

ches a respeitabilidade das tuas cans n'essas abanda-

Ihadas orgias, onde ves como principaes heroes, eon-

ffhuln musica e lorga, ministros d'uma religiao de

paz. de tolerancia e amor, afeitos as esturdias serta-

nejas e accrdaladas d'uma politica de barriga, de ar-

roz de forno, e de chouri^o com ovos.

Talvez que n'essas horas de esturdia algum pobre
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velko agonizasse, pedindo, em vao, o ainparo de

Christo . . .

Como patriota. modera esses entkusiasmos. que

tao violentamente agitam a tua alma.

Ores, acaso, na intensidade d'esta explosao de

colera que Lord Salisbury provocou?

Veras como, dentro de dois mezes, nao resta uma
faula de todo cste incendio. Temos a porta novas

eleigoes; o vinho das lorgas se encarregara de apa-

gar as labaredas.

Ores na efficacia dos meios, ate hoje apresenta-

dos para a nossa defeza e para a nossa desaffronta?

Sera mais nm triste couragado para, em frente

de Belem, chorar as nossas passadas grandezas.

Acreditas na persistencia da lucta commercial?

Dentro d'um anno, a chita e a lona virao outra

vez de Manchester, porqtie la, custa cada pega me-

nos 2 shillings e 6 pence do que n'outra parte. Em
mil pegas, essa diiferen^a produz cerca de seiscentos

mil reis que, a juro de 6 por cento, rendem oito li-

bras annuaes. Ora, essa diiferen^a, bom homem, nao

se pode perder. Esta coisa de patriotismo e bonita,

fica bem a todos
; inspira discursos, que poem a gente

a dangar na corda bamba do enthusiasmo, mas . . . alii,

o men visinho vende o metro da lona a sete menos

cinco, e a que eu tenho custou sete vintens em algu-

res. X6s eu, tu, os teus amigos e os meus vamos a

quern vende mais barato. Precisamos de economizar,

porque esta tudo. como sabes, pela hora da Morte.
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Pensa bem e reconlieceras que, hojc, a Patria

nao mercce essas lagrimas, com que humedeceste a

sua bandeira.

Ves este enthusiasmo na subscripgao nacional?

Lembras-te do quo houve na subscripcjio do Ba-

quet?

Pois ninguem sc lembra das victimas e ninguem
conhece a applica^ao qnc tevc o dinheiro que de-

mos.

Alegra-se a tua alma com este furor contra o

ingle/ ?

Tens visto a excita(;ao que se levanta por esse

paiz, quando algum sotaina arrebata, do seio da fa-

milia para a clausura do Eccolhimento, qualquer

lierdcira endinhcirada ?

( 'omicios representagoes protestos morras

ao Jesuita ! abaixo a reaccjio ! o diabo !

Quinze dias depois, ja ninguem fala em tal. A
rhetorica entra novamente na gaveta das coisas ricas

e asseadas. Depois. . . Quartel general em Abrantes.

N'esta propaganda anti-ingleza so cncontras en-

thusiasmo sincere nas manifestac,oes da mocidade e

na indignagao dos velhos duas epochas da vida,

que sc assemelbam, como sabes.

Esses que te envolveram na manifesta^ao jmtrin-

tica gastaram, com a esturdia e com as ultimas elei-

QOCS, cerca de trezentos mil reis. Vae saber quanto

elles dao para o coura^ado e para os torpedeiros.

Andaram comtigo em charola e adoraram-te. de
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joelkos e maos postas, como uma Reliquia dos ho-

mens liberaes.

Ataram os seus enthusiasmos aos teus cabellos

brancos e elevaram, aos ceos da popularidade, o ba-

lao flammejante dos patriotismos. Curvam-se arreba-

tados, extasiados, sensibilizados, perante as vene-

randas Keliquias dos homens liberaes
;
mas ouve la

pergunta-lhes se alguma vez se lembraram d'esse

pobre velho de cem annos, que desembarcou no Min-

dello, que teve a Torre Espada e que para ahi vi-

veu cego, decrepito e idiotado, com tristes patacos,

emquanto que muito. . .

Bom homem! Da ca outro cigarro. ..

Resumindo, men velho, aconselho-te a que mo-

deres esses teus enthusiasmos patrioticos, porque ex-

cluindo, como disse, as manifestagoes dos novos que
ainda nao rogaram as azas pela immoralidade d'estes

tempos, todas essas celeumas e gritarias nao valem

ere uma das tuas lagrimas. Isto, emquanto a patrio-

tismo. Ora, acerca da Politica e dos homens que por
ca dirigem os partidos, quando elles te agarrarem
nas pernas para o andor da fantochada, faze-lhes como

eu fiz aos paysanducos, que me quizeram matar por
causa da carta ao Restaurador :

esguicha-os.
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Olha que, politicaniente falando. entre Fonsecas,

Yices & Abbacies, on Moraeses, Agostinhos & Cunhas

venha o diabo e cscolha.

Agora, da-me a bandeira e grita coniniigo a esses

riota*. que tc qucrcm Icvar para as freguezias:

Ahaixo as mascaras!

Vac sore.n'ado para tua casa. c dcixa-ine com dies.

porquc llics quero di/or. ainda. cluas coisas. antes

quo saiaiu da Coroada.

Ja podemos rir. respeitabilissima Commissao pa-
triotica :

Arrancadas as mascaras, vocellcndas ficaram o que

realmente sao: nao patriotas, mas politicos de gai-

teiro.

Disse eu, no principio d'este artigo, que a mani-

fcfhirav, qner tivesse o caracter politico, quer o pa-
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triotico, aviltara Yalenga. Demonstrei a assergao re-

lativa a segunda das classificagoes e vou evidenciar

a indignidade da primeira.

Estes lames de musicas, foguetes, vivas, archo-

tadas, comes-e-bebes, brindes etc., etc., podem fazer

effeito entre abbades sertanejos, dos que nao sabem

verdadeiramente quaes sao as leis de equilibrio que

obrigam a gente a andar com as maos no ar, sendo

a cabega mais pesada do que os pes.

Esses regabofes trescalam, sempre, essencias do

alho, do carneiro assado, do esturro das batatas, da

vinhaga, do vomito essencias que denunciam o su-

borno, a pressao, a compra de voto. a immoralidade,
a inconsciencia e o servilismo.

Os partidos compoem-se de homens, que nos actos

da sua vida social, como nos actos da sua vida par-

ticular, acertam e erram.

For estes e por aquelles accidentes sobem ao po-

der e sahem d'elle. Uns e outros decretam leis in-

uteis, uteis e prejudiciaes, porque infallivel dizem que
so e o Papa e, ainda assim, ha muita gente que em-

bica com essa infallibilidade.

partido progressista, como o partido regenera-

dor, tern tradicoes honrosas e tern manchas
;
o partido

regenerador, como o partido progressista tern no seu

seio homens dignos, que honram o paiz.

Ouem pode, em momentos de reflexao serena,

deixar de prestar homenagem de gratidao e de res-

peito a memoria d'esse homem, que dedicou toda a
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sua existencia ao cngTandeciincnto da Patria e quo.

apesar tic ter palacios em Londres. morrcu pobrc o

legou dividas : Fontes Pereira de Mello ?

Quern pode rccusar-se a honrar o nonic de An-

selmo .Hraaincamp. o cidadao prcstante. o caractcr

nobilissimo, a quern o paiz tanto devc?

Os defeitos da Politica portugueza, desde 32 : os

arranjos, as ambiroes, o dcsperdicio dos dinheiros

publicos, o desaiuparo das instituigoes provcitosas,

o abandono da Agricultura, da Industria, das Colo-

nias, sao communs, e dYlles teem eguaes rcsponsabi-

lidades todos os partidos.

l\sst\s defeitos vein de cima e vao para cinia. Ap-

pareceni nas imposiQoes eleitoraes, nu reconniK.Mula-

rao ^uvernamental d(.s candidates, na necessidade

das maiorias etc.; e nascem alii, nas pretensues do

Sr. Abbade. que precisa de livrar os mancebos X c

\' d retTiitainento. nas exigencias do magnate Fu-

lano. quo prctcnd( uma cstrada para a quinta etc.

De rinia vein as imposirOes; de baixo vao as exi-

gonc'ias. (.)ra. n'esta pcrmutacao de gcncros, por con-

ta propria. ou a conimissao, ganham scinpre os de

baixo e os de cima
; e, scndo assim, claro e que dcvc

haver inn terceiro para os prejuizos: ha o Paiz.

Isto e coisa velha e sabida.

Vn'.-<-ll<')icia* terao a ingenuidade dc suppor que

haja alguem, n'estc anno de Christo, que repute

sinceras, emanadas d'uma profunda convicgao politi-

ca, essas ruidosas manifestagoes ?
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Na fantocliada de 14 o quo se evidenciou foi isto:

a explosao partidaria de quern estava por baixo, a

pirraga aos Moraeses, o nectar das abandalhadas vin-

gancas, os mancebos livres do recrutamento, a pro-

vocacjio da lei^ct e outros elenientos que a ignoran-

cia gera.

Quando voceHericfas passavam, a gente,
- emfiin.

por delicadeza: Maria vae com as outras sorria e

cortejava; mas ca dentro. no escaninho da nossa ra-

za<, onde
?
a noite, guardamos a gravata c o Senso

commum, appareciam logo, nitidas o causticas. cstas

palavras :

Quo sucin d< k pataralns!

(Quando cabin o partido regcncrador. os progres-

sistas promoveram c^ual Itm-rja por cssas ruas; quan-

(\n. ha mrxcs, so realisaram as eleiQoes, P. Alexandre

atordoou os ouvidos da Immanidade com bombas de

dynamite.

Toda a gente se riu das y(iiln<l* especiaes que

tiveram os Srs. Agostinho, Dr. Ladislau e outros se-

nhorcs evidentemcnte progressistas. No coice da pro-

cissao, la iam os nossos paradas-velbas, muito lepidos

e repontantes. nariz no ar. cbinela rota e fralda de

fora.

Toda a gente se riu dos foguetes do Alexandre
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e, ate, no cerebro de alguem, fuzilaram, coino relam-

pagos, vividos claroes de suspeitas exquisitas . . .

VoceUencias apepinaram o caso, como en apepi-

nei, porque. emfini, Valencia nao e o mesmo que Ur-

geira. Cerdal on Gandra (salvo o devido respeito a

Montes Claros e ao Patriarcha).

Passam os annos, e qnando en snppnnha que na

mioleira de voceUencias existia algo dittoronte do que

se suspeitou no cerebro alexamlrino. saltain rocetten-

cias para a rua, transformando Valen^a no Pande-

inoninin de Milton !

Esses espectacnlos sao frequentrs nos <rramlrs

centres. Organizani-se os cortejos nos bairros ini-

mundos, onde o real d'at/tHi ohtcin inainr ivndiiiicnto:

oiulc (i K'osa . \raujo gasta seis contos na compra de

votos; onde o Scntiriro e o ('a^Kjal coiiscrvain te-

chada e vigiada, dnrante os tres dias anteriores a

olcMrao, a turba iu'iiara dos cidailaos (?) votantes.

Quando a onda da escoria se alastra pelas rnas

centraes, ningnem que possue senso, doixa dc enca-

rar com verdadeira repugnaneia a babujrem do ser-

vilismo e da estnpidcx.

Quern promoven e planeou essa arrnaca de 14?

A Politica palmim-h-a que nas provincias provoca
odios de familias, instiga resentimentos, prejudica

interesses, origina represalias, prepara transferen-

cias, requer perseguigoes judiciaes^ emquanto que
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os candidates protegidos e combatidos riem a mesa

do Matta, commentando, em torn faceto. as parvas

pretensoes dos parvos magnates do circulo.

Foi essa coisa amanhada com a Ignorancia e com

a Velhacaria que, ha annos, aqui inaugurou o regi-

me das perseguigoes e das represalias regime que

ao carrejao d'hontem, hoje feito trunfo concede a

faculdade de exigir a transferencia d'um Juiz, se tal

idea surgir nas torvas especulagoes da sua gafada

orientagao politica.

Ha pouco tempo, censuravamos com phrases de

verdadeira e justissima indignacjio, a transferencia

d'um funccionario publico, que lucta com difficul-

dades para sustentar numerosa familia. La foi o

desgracado para cascos de rollias.

Existe, ainda, em nosso espirito o nojo que in-

spirou esse processo de null-Made tentado contra a

mmicarao d'um professor, por uma corporagao tao

zelosa pela instrucgao popular, que conserva fe-

chada ha cinco Inezes a unica eschola que te-

mos para o sexo feminino!

Tudo isso se classificou como indigno, como

torpe, como vil.

Mudam as situaQoes; mudam as cabegas e ca

temos as represalias essas infamissimas represa-

lias annunciando, pela bocca dos bigorrilhas poli-

tiqueiros, novas transferencias e novas villanias

para soldo de contas!
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Os homens da actual Politica andain agodados

em mysteriosas (?) combinagoes ;
escoara-se nas som-

bras da noite. pelos becos e travessas que conduzem

ao centre (!?!); segredam, cochichain, mostram car-

tas e telegrammas ; sorriem, piscam os olhos, osten-

tando parvoamente a luz do dia as niultiplices trans-

formagoes d'esso implacavel Eidiculo que os envolve,

quando a gente se lembra que sao os mesmos ho-

mens do sr. Serpa c que todos elles, de pernas para

o ar, nao deitani lima du/ia de votos!

Em todo esse al'an. <MH todas essas mysteriosas

combinagoes, em todo esse serzir de esfarrapados

pianos, imagina V. Ex. a

, querido leitor. que se tratou

alguina vez de melhorar as condigoes materials do

concelho, de ampliar as suas instituirues, ou reor-

irani/ar a sua administrarao? Ncin unia jtalavra a

tal respoito!

Estudam-se, combinam-se, discutem-se >nu<-an,<'iilc

os iiK^ios de obter as transferencias de Fulanos e de

Cicranos, conio mcdida hm<lf<irrl c tirf/rnfl^inut. Nas

horas vagas d'essas nojentas lucubragoes, raspam-se

as picheis e lavam-sc as gamellas para a proxima
bambochata elcitoral.

Ah Saltamontes e Grices dos dois partidos!

dinheiro podia ganhar quern vos apresentasse no (
1

o-

lyseu!
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A Pkysiologia demonstra a hereditariedade dos

defeitos organicos. A Politica d'esta terra e nojenta

e a manifestarao de 14, como producto d'essa Poli-

tica, apresentou-se com todos os vicios da origem.

Portanto, conclno, repetindo: essa manifesta$ao,

como patriotica on como politica,

foi aviltaiite para Valenra.

Xota final:

principal heroe da ntsf/a foi nm abbade. Clia-

peo de fadista, casaco de pelles, nariz de fnrao,

ponta de cigarro na orelha razoavel exemplar
d'esse typo mnito vulgar pelo Alto Minho: o ca-

Eesolvo rifal-o. Bilhetes a pataco, qne desde ja

estao a venda no estabelecimento do compadre Pedro.

Lembro a V. Ex.a
, qnerido leitor, qne e tempo

de scmear as crvilhas e convem

afngentar os pardacs.

Valeiu.il :_;o- j-90.





XVII

A Sociedade dos Provareis

(FRAGMEXTO DA HISTORIA GUEGA)

Como actualmcnte predomina nos espiritos illus-

trados uma tendencia absoluta para a analyse e para

a investigagao, parece-me que nao serao aqui mal

cabidas as seguintes linkas, que esclarecem, com os

informes de urn historiador classico, o periodo, indu-

bitavelmente mais interessante e curioso, da civiliza-

^ao grega o seculo de Pericles.

Xa Litteratura e nas Artes estuda-se tenazmente

o Passado, arrancando-se das trevas da tradigao e

das brumas da lenda, as producgoes .maravilhosas dos

grandes genios e os elementos constltutivos das gran-

des sociedades.

Recompoe-se a organizagao social da velha India
;

analysam-se os factores principaes d'essa assombrosa
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civilizacao hellcnica e os do immenso podcrio da an-

tiga e soberba Roma; acompanham-se os Cartkagine-

zes e os Phenicios nas suas audaciosas correrias; re-

produzem-se as maravilhas da Arte arabe e investi-

gam-sc pacicntementc as Sciencias, n'esse glorioso

periodo dos Onmiadas. que tao brilhantes vestigios

deixaram da sua dominagao na Peninsula iberica.

Assira. tudo o que actualmente pode representar

para o homom illustrado. unia rcliquia dos povos e

das civilizaQoes antigas uni livro. uni pergaminko,
uni papyro. uma inscrip^ao cuneifonnc, uni hiero-ly-

l>lio. unia lasca de silex, inn I'ra^iiiento dc bronze, o

dente d'um mastodonte, o coccyx (ruin almoravido, o

vomer d'um Ramses, a tibia d'um khalifa tcm o

mesmo valor, n'este culto pela Tradirao, n'csta reli-

<riao do Passado, que para o beatcno jKule tcr um
ossinho de S. Francisco, um cabellinbo da veuta dc

S. Pancracio, ou unia unha das onze mil Virgens, que

ainda lioje, nos grandes estabchM-iincntos coiniiK^r-

ciaes de reliquias sagradas e prevontivas contra be-

xigas, massadores c outras coisas mas, ubtem ele-

vado prcgo, apesar da cnorme edi(}ao que sc espa-

Ihou no mercado: duzentos mil exemplarcs!

Nas Academias, nas Sociedades de Geographia,
de Anthropologia, de Geologia, de Linguistica. de

Xumismatica, e congeneres, fundadas em todas as

capitaes e centros civilizados, ja com o auxilio dos

governos, ja pela iniciativa particular, organiza-se

e apresenta-se ao exame do publico uma verdadcira
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exposigao retrospectiva da actividade e da intelligen-

cia do hornem, desde as prirneiras manifestates da

sua vitalidade no globo terraqueo, ate aos nossos

dias.

Claro e que Valenga nao podia ficar indilferente

a esta nova orientagao dos espiritos cultos; e ate,

primeiro que n'outras terras, aqui rapidamente se

desenvolveu o gosto pelas antiguidades, o culto as

coisas passadas, que o povo, na sua linguagem rude,

pittorescamente classifica como: mania de cacos vc-

Ihos.

Ha por ahi inuitas colleccoes e muitos colleccio-

nadores :

Teias de aranka, microbios, tarecos velkos e ein-

pregos, collecciona o sr. Sainpaio. sr. Agostinko,

partidos politicos e casacophones ; chinos, ovos de

passarada e instrumentos de vento, o sr. Abel Sei-

xas: o sr. Zagallo. caixas de phosphoros, officios de

despcdida ao Senado e santinhos
;
scrmoes gallegos e

patacaria de D. Joao vi, a Assemblea; o Club, ho-

raens pacatos da rua de S. Joao; commendas e pcr-

gaminhos, o sr. Verissimo de Moraes; o sr. Leopoldo,
machados de bronze, volumes do Almocreve das pe-

ta o coisas das edades paleolithica e neolithica; o

sr. Palkares collecciona moleques, macaquinhos cm-

palhados e uma rar;a maldicta de papagaios, que o
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cliabo inventou. para estoirar a menibrana do tym-

pano a desgragada humanidade.

Albininho collecciona tudo e e urn collecciona-

dor precioso, porque comnienta; preparando, assim.

inexgotavel tliesoiro para as investigates historicas

dos posterns.

Conserva cuidadosamente ordenadas por dia. inez.

anno e seculo. atadas com fitinha de seda vorde.

azul. on branca, conformc o signatario, todas as car-

tas que tem recebido, desde que traduz lettra redon-

da. Cada missiva mostra. no vi'rso, uma nota expli-

cativa :

l\ dc Oiituhro de 1876 (e seis)
Fulano dc tal.

(Pedc-mc >// < rintr riiiiircstjulos. Dofitliiri-nic. porque

anda n'liiii ili'sin'rmijn cuiitjilelo e, qiudtjin'i' <Ha. >'<ir <lr f>ru-

cos.)

r> de Fevereiro de 180!) (e nove)
F. ou ('. dc tal. (h

(Pedc ilex tustoes Fic-am-me agora a doze c cinco . . . i'rc-

ciso de me desforrar.i

(1) Estes F. ou C. sau ja se vt epicenos.
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4 de Maio de 1875 (e eiiico)

Officio da Camara, convidando para a procissao de Corpus-

Christi.

(Agradeci tao graductda prova de corisideraf&o, official.

Estes, nao sao como os da missa do Rei. Compared, vestindo

pela trigesima sexta vez a minha casaca n. 3. Chapeo alto

n. 7, do Roxo Lisboa (3^570 com correio). Sapatos de po-

limento n. 4 (5." prateleira, 2.' estante, a direita). Gravata do

Blanco (12 reales e uma perra chica; setim creme, com pintas

de prata). Luvas n. 207, do Baron.

Offereceram-me um logar graduado, ao lado do sr. Joaquim.

Eu tanibeiu tenko a mania de colleccionador. E
uma coisa que nao fica mal; e da Moda e ate cl.i

um certo tom distincto.

Tollecciono alfarrabios
?
cartas de arrhas. carta-

pacios, papyros, foraes toda essa papelada, que por

alii apparece furada pela traga, encarquilhada pelo

tempo e com a cor que teriam os rostos d'aquelles

esforgados campeoes da Guia, quando batiam em re-

tirada, acossados pelo gentio gallego.

Esta mania fez com que, ha Inezes, descobrisse

uma verdadeira preciosidade, no bazar de antiguida-

des do sr. Maia.

Imaginem V. Ex.as
o meu contentamento quando

alii encontrei. entre taboadas e cartilhas. rolhas e
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torneiras, pioes de faniqueira yrande e ditos para nl-

ru* um volume anthentico, genuine, verdadeiro. do

grande e immortal Plutarcho !

Trcmi de commogao e de respeito com tao vene-

randa reliquia !

Li-o, reli-o e quasi treslia com elle.

Referia-se ao seculo do glorioso Pericles, aquelle

aureo periodo da civilizagao de Athenas c, entre as

suas pairinas, fui encontrar gratissima surprcsa !

os elementos que, com verdadeiro afan. ha nmito

tempo procurava, para estabelecer as bases da histo-

ria d'essa mysteriosa a^'Miiiarao a ([lie Pericles pre-

sidia, e que tao poderosamente iniiuin no en^rainlr-

ciiuento do'povo hellenico: a Sortnltiftt' <]<>* Pront-

Conhecendo o interesse (pie em Valenra te im des-

pertailo os estudos. que outros auctorcs apn^senta-

ram. sobre esta curiosa parte da Historia antiga,

ort(M-(MM) tambem o men modesto subsidio. vortendo

para a nossa lingua alguns periodos de Plutarcho,

visto ([lie pnr ahi sao escassamente conhecidos os ca-

ractcivs .srrcgos.

Para os inenos versailos na Historia hellcnica

acompanharei a traducguo com notas explicativas.

Fala Plutarcho:
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Os Provareis

N'essa epocha (465 A. de C.) era Pericles o cliefe

do partido popular, que se intitulara o partido rege-

nerador dos costumes, pervertidos durante a supre-

macia de Cimon Narigangorum e dos aristocratas.

chamados progressistas.

Pericles era homem de compleiQao robusta, largo

arcaboic,o, avantajado de estatura; perspicaz, derazao

escorreita. assaz prudente, sobrio de costumes e de

variadissima erudigao, gragas a influencia de Zenao

d'Elea, que fora seu preceptor.

Apesar de nao ser archonte. ou stratego (*), por-

que apenas tinha as honras de polcmarcko, impoz-se

rapidamente a consideragao do Archontado, ao res-

peito do Areopago e as boas graces do Eponymo
Lourdes Domina.

A agudeza do seu cspirito. o vasto alcance das

suas ideas, a subtileza da sua estrategia e a finura da

sua diplomacia, alcanQaram-lhe logo no comedo da

sua interferencia no Governo ... da cidade, o epitheto

(1) Strateyo posto militar, com honras de general. Archontado
era vim dos poderes do Estado. Tinha nove membros; o terceiro, que com-
mandava o exercito, chamava-se Polemarcho, mas. alem d'este, havia os

liolt-marchos infVrii.n's. <\\\<: tinliam o posto inferior aos strategos.

Aeropago ei-a um ti'ibunal civil, que eu aqui compararei por exfin-

plo a nossa Excellenlissima Camara.

Intitulava-se o Senado do Areopago.

i:\i'>ntjmo era o mais graduado dos archontes e, portanto, o chefe

<!) |I;H lidn, tligo, do
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de Olympico, ou Oraculus, com que o povo geralmente
o nomeava.

Rodeara-se Pericles de homens illustres e pode-

rosos, que a sen talante dirigia, para combatcr o gru-

po. ainda predorainanto na politica, dos partidarios de

Cinion Xarigangorum e do sen parente Thucydides
Attila grupo que constituia o principal elemento do

partido dos cupatridas, ou progressistas, e que, por

todos os meios, tentava condemnar ao ostracismo (*)

e desluzir, com protervias e caliunnias. o valente

ca mlil h<> dos contrarios.

Apcsar do sen engenho e do sen valor, nem sem-

pre Ihe foi favoravel a sorte das annas. Xas luctas

coin esses inimipfos, graves desgostos sottVou, (jue pro-

t'unda e dolorosameute abalaram o sen espirito e o

sen estoirado animo. Ainda hoje a Historia nos men-

ciona a dcrrota de Deputarium, no ultimo dia da se-

ffunda decada do decinio me/, e < desbarate da (

1

a-

maria. no terceiro dia da primeira decada, do me/

undecimo (2), do mesmo anno da olympiada tal em

quo as tropas de Pericles abaiidoiiarain annas e baga-

gens, deante do grande Nari<rangorum n, ex-rei da

Administraconia e do sen parente Thucydides Attila,

bojudo stratego e chefe dos my/Wr/Vox. povo contri-

buiute dos suburbios de Athenas, que usava das ce-

(1) Ostracism o era a cundemnacao ao exilic... equivalents as

actuaes ti'ansferencias.

<-2\ Aproximadamente 20 de Outubro e 3 de Novernbro, pela nossa

divisao do anno.
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lebres camisas de onze vdras (
l

) e que. por essa cir-

cumstancia, era tratado com toda a consideragao offi-

cial, pela gente gradiiada.

Tivera, tambem, de valer-se de toda a sna diplo-

macia e arte para empalmar o pennacho, (que nos

strategos do partido era distinctivo de commando) ao

archonte Judex Candidatus, homem de pequena es-

tatura, mas de respeitavel influencia, emquanto Pe-

ricles Ihe nao surripiou, por occultos meios, o apoio e

a correligionariedade do poderoso Joannus Zabumbo-

rum, sabio de reputado merito e de grande conside-

rac,ao popular.

Quando Pericles principiou a exercer a sua di-

recgao politica, libertava-se Athenas, vagarosamente,
da inercia em que ate alii se conservara, e apurava,

pouco a pouco, os seas usos e costumes; mashomens

de tao superior talento, como elle
?
raras pessoas en-

contravam, na cidade, com quern podessem conviver

intimamente.

Escasseava a illustragao; o povo nao tinha con-

sciencia dos sens direitos politicos. Entre os pryta-

mos (
2
) da cidade e, mesmo, entre os sacerdotes de Zeus

suscitavam-se, a miudo, questoes violentasj em que do

argumento se passava a aggressao, recorrendo-se a to-

das as armas, incluindo as do apparellio roedor.

Dava-se pouca consideragao as auctoridades en-

(l) Estas camisas so eram usadas pelos fanaticos religiosos, porque
arrancavam o coiro e . . . o cabello.

(2.1 Prytamos cidadaos poderosos.
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carregadas do Governo da... cidade; censuravain-so

as gratifica^oes, quo Ihes erani arbitradas em occa-

sioes de perigo, conio guerras e epidemias; reduziam-

se as vias... do accesso aos graudes strategos; pre-

parava-se, occultainentc, a truuxfrrcnc.'m ... ao ostra-

cisino para os leaes conselheiros
; increpava-se official-

mente, escandalosamente, a <i<fniixx~to nas dependen-

cias do Governo.. . da cidade aos adeptos do partido

popular, e nem o proprio Pericles escapava a maledi-

cencia da turba porque, surdamente. o povo, e atr. a

inaior parte dos seus adeptos e cortezaos o accusa-

vani de anibicioso, invejando-lhe os redditos. disru-

tindo-lhe a rapide/ c lojralidade do accesso... a che-

fia do partid<. amesqninkaodo a sua illustra^ao e

refutando a sua coin pet eiu-ia na vasta Sciencia da

lettra redonda,

Muitos dos IK niicns illustres, qnc o rodeavam, sof-

tri'ram as conseqnencias d'cssa CMiitiunaz opposioaoe

iniplacavel vindicta.

Phidias Cambronneia (') Xepr,,j,tius foi retirado do

(ioverno... da cidade; Anaxagoras Mata Marianus

foi deport ad<>.

Abstinhu-se. pois, Pericles de apparecer em pu-

blico e entretinha cscassas rela-Qoes, ja porque a no-

breza da sua jerarchia o distanciava dos thetas (
2

) e

(1) Este nome <-' derivado d'um verbo: cambronnear, que teve uma
leve referencia em Waterloo. Yem do sanskrito e conjuga-se: eu cam-

bronneio, tu cambronneias, etc. Indica uma funccao organica.

(2) Os thetas constituiam a classe mais inferior dos cidaduos atln-

nienses.
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da plebe, ja porque o intimo conhecimento do sen

merito e da sua importancia Ihe aquilatavam de mes-

quinhos e ridiculos os demais proceres do Estado.

Foi perante esta necessidade de se isolar, e para

reforcar os elementos de resistencia aos rudes ataques

dos sens inimigos, que elle fundou a Sociedade, quo

mais tarde o povo denominou: os Provarei*.

Com esse grupo de fieis adeptos praticava, entao,

largas lioras em passeio, conferenciando demorada-

mente
;
e quando o povo folgava nos jogos olympicos,

ou pythicos. se acotovellava no Odeon para ouvir as

maravilhosas producgoes de Escliylo c de Sophocles,

ou nos jardins publicos para se deliciar com os har-

moniosos sons das magadias. cytharas, lyras e flautas,

(jue compunliam as orchestras (Vaquolles tempos, nao

era raro o ver-se ao longe, no ccibego cTum oiteiro. o

grupo magestoso dos Prorarci*. quo solenmcs, graves,

com movimentos vagarosos e isochronos. rodeavam o

grandc Pericles, ouvindo-o divagar philosophicamente

sobre a miseria das coisas humanas, sobre a levian-

dadc das gentes e sobre a ignorancia da ignorante

humanidade !

Xo tocante a competencia. Pericles Oraculus re-

tinia todos os dotes necessaries a um complete homem
de Estado. Provera-o a Xatureza de extraordinaria

actividade c de genio inventive para todos os ramos

da publica administrate.
Era copiosamente versado nas leis de Lycurgo,

dc Solon, dc Pisistrato e de Lippes, tendo particular
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predilecgao por este ultimo legislador, cujos regula-

mentos, que a plebe classificava de estupidos, a todo

o transe defendia. como indispensaveis a conservagao
da cidade e dos . . . seus redditos (*).

Possuia, ja, nogoes muito positivas sobre a futura

Sciencia da Economia politica. Considerando a Agri-

cultura como fonte principal da riqueza d'um paiz,

tomara a si o desenvolvel-a, dedicando-lho particular

attengao e cuidado.

Por isso, quando com o grupo de fieis partidarios

divagava pclos arrabaldes de Athenas, vizitava a

miudo os grandcs eupatridas (
2
) e, para obter nogoes

perfeitas sobre a producgao dos terrenos, influencia

atmosplierica e outras condigoes modificadoras, in-

speccionava cuidadosamente as colkeitas, examinava

os fructos e provava . . . as ayiias.

povo, seniprc rude e sempre ignorante, d'essas

provas a que aquellcs homcns illustres frcqucntc-

mente se entregavam (uioniiciite nas tardes do ve-

rao) para interesse da Patria e da Agricultura que

nada e, como se sabe, sem abundantes mananciaes

que refresquem o solo e possam alimentar a planta

originou o titulo de Sociedade dos Provareis, com

que, d'alli em deante, designava o grupo de Pericles

e seus adeptos, quando la ao longe, entre os atalnos

das aldeias, via uma serie de pontos negros cami-

(1) Nao pude comprehender no texto se aquelle possessive seus se

refere a cidfide, se a Pericles.

(2) Eupatridas Proprietarios.
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nhanelo vagarosamente, ora para o norte, ora para o

sul, como previamente o indicara a provavel condes-

cendencia on a natural liberalidade dos eupatridas

amigos e partidarios.

Pericles era tambem escriptor emerito e actor

de talento. A fama das suas producgoes chega, ainda,

ate nos.

Todos conhecem'a Prisao da Santa, a Licenga

Zagallica Musical e a Batalha dos Cooperatives co-

medias de fino enredo, astucioso desenlace e primo-

rosa concep^ao.

Xas horas de descango quo Ihe permittia a faina

da administrate politica, ensaiava Pericles os seas

adeptos Provareis que depois, em conjuncgao pro-

pria e solemne, apresentava em publico, dirigindo-os

mui circumspectamente por detraz da cortina e co-

Ihendo applauses em barda.

A comedia que obteve mais exito foi a Prisao da

Mnifa. Fundava-se n'uma antiga lenda mencionada

no Rig-Veda, dos hindus. Era o caso da prisao de

Brahma, ao entrar n'uma velha fortaleza. contra as

disposi^oes do codigo de Mann, e levada depois pe-

los kshatrias (*) ao carcere, onde jaziam os infimos

sudras (
2
).

Este pueril e comico incidente, baseado n'uma

simples questao de bufo, ou sopro, forneceu a Peri-

cles recursos para ruidosamente explorar a estu-

(1) Kshatrias : guerreiros da antiga India.

(2) Sudras : escravos.
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pidez das inassas c o fanatismo do povo, quc estre-

buchava com arrancos de colera, quando via o fern/

Attila.

Como ja n'essa cpocha eu trabalbava para rounir

materiaes, com quo podesso encetar os projectados

cstudos sobre a Historia da ininba Patria, grandes

eram os desejos quc nutria de podrr assist ir a al.iruma

das rcunioes d'aquelles limiioiis illustivs onde, indu-

bitavclmente, com a luridc/ de tao poderosos ccre-

bros so deviam discutir os dcstinos c a Polhica da

confedorarao athenico-cerveirensis.

Pude emfiin coiisciruil-n. sulmniaiulo os dmocs (')

do saccrdote Pinus Albatrs (juc. incdiaiitr vintr la-

lentos (-). cMiisciitirain cm me occultar na adc^a

d'uma pniricdadc. a dox' stadios (
3

) ao sul dc Atlic-

nas onde, como sitio rctiradn c j'rcsc... dc pn'l'crcn-

cia sc I'cuniam os Pr<>r<tr<'^.

Alii os ouvi: alii tivc. a incio )>asso de distancia.

todos esses homens illustn-s. (iu<
i tao poderosamente

tinbam contribuido para o engrandecimento d< 4 Atbc-

nas <
4

para a stui be^cmonia na conledcrurftu.

Era uma tardc calmosa; reunidos no escuro sub-

terraneo, os Prorareis mais uma vcz estudaram as

af/ii-n* com abnndantcs c saboreadas liba^oes. J'or

largo tempo ouvi uni craqucjar dc maxillas c um glu-

gluar de pkarynges, indicios tcrrivcis d'essas assoni-

(1) Dmoes: escravos para o scrviru domestico.

(2) Talentos : mueda grega de valor variavH.

(3) Cuisa dc tres kilometres . . .
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brosas devastates, que depois inspiravam aos servos

e dmoes do Abbates estas dolorosas palavras:

E impossivel que nas alias Iwras da noite,

quando a pallida Pliebe desce a visitar Endymion,

Hades, o deus infernal, nao mande a estas paragens
uma praya de gafanlwtos! Que prejnizo soffreram as

nossas colheitas, grande Zeus!

Concluidas as proms, ergueu Pericles a fronte;

poz o pennacho de pennas de capao, insignia de polc-

marcho
;
afivelou a catana e as esporas ; linipou os ga-

loes brancos e, trepando a urn escabello, annunciou

com ar solemne o thenia da sua conferencia :

UM PROBLEMA POLITICO DA FUTURA ERA DE CHRISTO,

SECULO XIX

Ainigos e Provareis (i).

E commettimento facil para espirites mcdiana-

mente esclarecidos a resoluc,ao de problernas na Po-

litica contemporanea. Estudando os elementos etlino-

logicos, a influencia das civilizagoes estranhas, as as-

(1) Recordo aos meus leitores que este Pericles foi o iniciador, por
snggestao, da eschola prudhommica.
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piragoes collectivas e as relagees indestructiveis da

Historia nos c}
rclos que as suas leis estabelecem, po-

deinos fatalmente tragar a orientagao a que os povos

teem de obedecer.

Abandonarei esse cainpo ja explorado pelo vulgo

e pelos espiritos d'uma illustrate comesinlia. Asphy-
xia o meu intellecto nos acanhados horisontes do Pre-

sente. Anceia o meu cspirito pelas luminosas regioes

do Future, na lidinia aspiragao d'uma visualidade per-

scrutadora do destine dos povos e da evolugao das so-

ciedades.

Kasgar as trevas do porvir, prever as luctas e as

contrariedades. guiar a incauta Humanidade nas tor-

tuosas sendas a que o Destino a condemna, leval-a

pela mao a beira dos abysmos para Ihe bradar cari-

nhosamente : nao vds attm ! e a missao que a Di-

vindade traqou ao Genio, a isto de superior, de ma-

ravilhoso, de prophet-ice, que me distingue do vulgo,

que me aparta da plebe. e quo da a minha individua-

lidade, no meio d'este constante marulhar das pai-

xoes e da ignorancia humanas, a previdente luz do

fanal que, entre escolhos e baixios, guia o amargu-
rado nauta nas cerradas trevas de noite caliginosa.

Transpondo um periodo de dois mil e quatrocen-

tos annos no future da Humanidade, eu vou annun-

ciar os perigos amontoados no horisonte dos povos

que no seculo xix d'uma nova era hao de occupar as

ignotas regioes, que um grande mar banha e onde os

phenicios ja estabeleceram dominio e poderio.
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Phantasiae, amigos, que viveis commigo n'uma

peninsula que. por occulta, o phenicio denominon

Spania, e que me ouvis discreteando com os homens

politicos d'esse future seculo:

Aconselho a alHanga das ragas latinas. hori-

sonte da Europa annuncia borrasca.

Ha negrumes para o Norte. Nao receeis o teutoni-

co; temei o slavo! Haja outro Metiernidi para esse

inimigo communt.

Bismarck e um imbecil. Com a sua germanisagao

fez-se testamenteiro de Frederico, o Grande. Crispi e

um risionario. Salisbury ton bebedo. Sagasta uma mil-

lidade. Ze Luciano um comparsa.

Na Politico, internacional o melhor systema e o de

Machiavel. Tenho-me dado bem com die e nao qiiero

outro.

Quando, na conferencia de Berlim, me pediram

conselho, disse e repeti: voces reparem no russo!

N'essas regioes do Norte a mare sobe e, qualquer

dia, rompem-se os diques.

Teremos novas invasoes. E a lei fatal da Histo-

ri'i. : sangue novo para corpo vellio.

Acautelem-sc, porem, com o processo da inocidaQao;
<> ntxso (j feroz.

Latinos, teutonicos, toca a reunir!



296 SINAI' ISM OS

Bismarck, deixe essas coisas a"Africa ; vocr tan

um certo fio para isto de Politico,, ma* a hula estd am

pouco inyenuo. Apparega Id por casa, as noites, com o

xr/r rapaz, com o Herbert. Jogaremos a lisca de ires

e terei occasido de Hies dar innas nocoex politicd-so-

ciaes mats amplas.

En tii i I'nrlnt. call i a mi ratoeira de Manic'/, -la.

qaelrou a cabega com, innu trciii<>n<la liorraclic/ra. E
o nwiltudo da* HHL* com )>a nit ins. Soffre as conse*

quencias da indifference com qne ouvhi as uunltax

recommenda^oes.

Recebi lioje carta do t/cnrnil Deodoro. Ea finha.

calichiatlo a transformag&o i>olifii-a tfo Brazil. No

orf/aiti*int> monarclin-o n.^ndrcn-a mni* at/ac'llr nirm-

l'o. Cftrtcm. ate ao osso j>ara qac o ma I nao aram-c.

IH>)- ccij vae mal. D. (Carlos wri-reti-iiu'. () ra-

IHI.I aii'/a atrapaUiadote. A Mac frlcyrajJio

mc para ///fx ir ralrr. Xao rsfoii j>ara ox afarar.

Preferiram o Barjoita nara a m/xxfio dr

Ante* de partir pmcamn-mc c conferendamos. E dos

e deve-se proteger.

A caracteristica evidente (Testa a**oml>'o*a pitaw

da evolucdo ?o<-ial .
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Subito ruido interrompeu o discurso do grande
lionieiii. A porta da adega abriu-se com estrepito.

Assustados, os Provareis rodearam Pericles, como as

avesinhas implumes rodeiam os paes, quando no

azul dos ceos paira, on zigzagueia o milhafre.

No limiar apparecera, oifegante e rubro, um pay-

sanduco, que pronunciou estas palavras de magico
effeito :

- Oli fillws! Venlio de Tuy. A Noya matou

lioje. e sempre tern uma agua, que e mesmo de clnt-

petci! Pbde <tcortar-se dfaca.

-A' Xoya! A' Noya!

exclamaram os Provareis; e em desordenada carreira,

a grandes pernadas, desappareceram ao longe, fu-

rando a linha circular do horisonte.

Que mysteriosa influencia seria a d'aquella Noya?
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Uma recita de curiosos

(FRAGMRNTO)

Passou-se ao segundo acto.

panno subiu, e a luz da ribalta appareceu o

Nascimento.

Nascimento diga-se a verdade nao e preci-

samente um Brazao.

Tenho assistido, por vezes, aos trabalhos d'este

actor. Brazao ri, ckora, soluga, tern arrancos de co-

lera, tern na voz a dogura d'uma supplica, a sua-

vidade d'uma prece, a meiguice d'um carinho, o vi-

gor d'uma maldicgao, o rugido d'uma ameaga.

A melancholia da saudade, as expansoes do amor
7

as torturas do remorso, as angustias do chime re-

saltam nitidas. vibrantes, envolvendo-nos a alma
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comprimindo-a. dilatanclo-a com o fluido subtil de

uma verdadeira interpretagao artistica.

Por dose vintens. eu tenho visto o Nascimento

fulgurando na gloriosa constellagao grande Ursa

dos nossos ceos artisticos de quc fazem parte:

Sampaio, Guilherme, Aurelio, Komano, Machado,

Ernesto.

Com franqueza: sem querer irritar a indis-

posigao que no espirito do Nascimento violenta-

mente se denunciou contra o Zinao, sem querer

amesquinhar o culto idolatrado que elle nutre pela

Arte dramatica, on apoucar as suas aptidoes direi

cm komenagom a Verdadc: Xascimento e uni bar-

baro!

\\ uni barbaro quando pisa o palco ? porque nao

tern naturalidade, nem expressao, nem relevo.

Apresenta-se em todas as scenas com o mosmo

fato amarello, de tecido africano, que o Isidore Ihe

empresta; tern para todas as surprezas o mesino

oh!; para todas as dores < nirsmo: ai .losus!;

para todas as sauda^oes o mesmo: ora viva!;

para todos os cumprimentos o mesmo: Como-
esta ? Passoubein? Bemmuitoobrifjado.

Os pes soldam-se-lhe ao pavimento: as pe^as

das articulagoes unificam-se. como se as membranas

synoviaes segregassem chumbo derretido; os mus-

culos tomani a rigidez do ago, permanecendo liir-

tos, inteiricos, refractarios ao imperio da vontade

c a malleabilidade dos sentimentos.
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Nao tern flexibilidade nos movimentos, ncm elas-

ticidade nas formas que as diversas situates exi-

gem, porque uma barreira de frieza e de immobi-

lidade quiga composto de espessas cellulas philo-

sopliicas (?) se oppoe a intima e immediata trans-

missao dos phenomenos psycliicos aos orgaos e ra-

min'cagoes do systema nervoso.

Predominant em todas as modulates da sua voz

aquellas notas seccas. asperas, do: Carrecjar!
Alto!

Denuncia-se em todas as posigoes a rigidcz

d'aquella linha d'uma convexidade opisthotonica,

que a Ordfiianca militar traga para o Perfilar!

E assiin. Nascimento, como Boticario da Morga-

dhilia, como carcereiro de 1640, on como Mano Gas-

par do Mano Aniceto e sempre o mesmo Nasci-

mento: gordinho, obeso, reclionchudo, espartilhado,

vestido de mabetta africana.

Todavia, estudando as minuciosidades dos seus

trabalhos dramaticos, analysando a mechanica dos

sens movimentos, comparando a dynamica dos sen-

timentos que elle tenta exprimir com as manifes-

tarues da sua vitalidade no convivio diario e com os

actos exteriores da sua existencia social, eu chego a

uinte conclusao que podera ser considerada como

])aradoxal: Xascimento, no desempenho dos seus

jt'i/>< '/>-. na interpretagao d'um caracter, na repro-

ducrao d'um typo, consome mais Sentimento do

quo o [>razao. seu trabalko psychico e superior ao
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d'aquelle artista; na sua alma as situagoes defi-

nem-se, as individualidades esclarecem-se, as facul-

dades actuam. Nascimento pensa, sente e quer, como

Boticario de Val d'Amores; mas o que nao possue e

esse colorido, ou por assim dizer essa moldura

artistica que da relevo as interpretaQoes e vida aos

personagens.

E como a sensibilidade aft'ectiva e urn requisite

indispensavel ao actor, c talvez o mais essential,

porque e ella que o guia nos reconditos escaninhos

da alma de Hamlet, Nascimento, que possue essa

faculdadc cm superior grau, tern direito a ser con-

sidcrado a par de Brazao, dos Rosas, e ate, ao lado

<lc Lckain, de Kean, de Eossi, de Irving, de Krons-

weg.

Von dcmonstrar a existencia d'essa sensibilidade

apuradissima no Boticario da Morgadinha.

Nascimento tern um sanctuario: a sua officina.

Alii passa as noites e os dias, com a blusa de

operario, aplainando madeiras, envernizando qua-

dros, esquadrando molduras, curando a telha dos re-

logios, deitando yatos em terrinas quebradas, endirei-

tando a espinJiela a leques, brocando pulseiras, pa-

rafusando engrenagens, limando metaes, furando bo-

quilhas, cinzelando coronhas, soldando rabos de co-

Iheres, agugando pinos, collando cacos, cosendo bo-
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toes, deitando pingos em panellas, enfiando agulhas,

inventando flores exoticas de wiivelorinton, prepa-

rando pilhas, misturando acidos, bases, metaes, me-

talloides, oxydos. protoxydos, bioxydos, azotatos, azo-

titos, chlorates, chloretos, chloritos, etc., etc.

Nas horas de descango que as suas occupagoes

Ihe permittem, sente-se feliz com as multiplices e

encyclopedicas applicagoes da sua actividade e do

seu engenho; consome, pacientemente, sessenta e

quatro horas com o encaixe d'uma insignificante

pec,a de metal para a sua locoinovel microscopica;

aplaina e replaina o empeno d'uma taboa para a sua

mobilia; gasta unia noite, duas noites, trez noites

com o estudo analytico da reacgao d'um acido sobre

uma base.

Com a applicagao d'uma lei chiraica, no desen-

volvimento d'uma formula mechanica, na adaptagao

d'uma propriedade physica, Nascimento concentra

todo o seu ser. toda a sua actividade mental, aban-

donando as distracgoes, os prazeres, e esquecendo-se

ate, das horas das refeigoes.

No seu cerebro amontoam-se os projectos, cho-

cam-se as theorias, amalgamam-se as applicagoes.

Tern o arrojo de Lesseps, a tenacidade de Edi-

son, a phantasia de Eiffel.

A sua alma, o seu corpo, os seus orgaos, os seus

musculos, estao alii: no torno, na serra, no ser-

rote, no brocador, no pichel da colla, no arame dos

gatos.
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sen cngenho tern o qucr quc seja de cpilc-

ptico: ataca trinta emprezas ao mesmo tempo: mobi-

lias. inachinas photographicas, installacues electricas.

bobinas, telegraphos, telephones, phonographos, cain-

painhas de alarine, etc., etc.

Vencidas as difficnldadcs, contornadas, cortadas

e limadas as pe^-as, nova cxplosao de inadiaveis pr<>-

jectos inteiTompe a conclusao dos antecedents; <
i

assim, Nasciniento, fazcndo tndo. nada faz. porquo a

epilepsia do engenlio da as suas ol>ras a incoiiniKni-

surabilidadc do Infinito: todas tiveraiu principio e

ncnlmma tcin fiin.

('onio sc podc cxplicar. ])ois. ([no, annunciada

uina rccita de tiinfo Antonnt. on da Morgadinka,

cste honiein abandone immediatamente o sen m<'/<>.

o sen saiictuario c enthnsiasticamente s<> venha

otl'creciT para desempenliar o /*/yW d( k Man<> ^'//x-

]HU\ on de Boticario?

IN -la cxlivnia sciisibilidado das snas facnldades

aft'tvtivas,

Nasi-iincnto le o drama, a comcdia. on .. wrua

roiiitra; a sua alma vibrou, agiton-se com o caractcr

d'este on d'aiinelle pcrsonagcin; identilicou-se com

os sentimentos do fjalan, on do comico; c, possuido

de irrcsistivcl enthnsiasmo. abandona a officina.

troca o alicate on o *>(r/t-fr<ipos pelo caderno almago

e la vae para as mnralhas metter na cabeca. em

giros constantcs para traz. para deante os pe-

riodos do papeL
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Este enthusiasmo. em qualquer de nos no Al-

bino, por exemplo, que ja representou de mullier.

nos paysanducos, eximios na Comedia seria uma
coisa vulgar, insignificante ;

mas no Nascimento que

nos conhecemos e que eu examine! na officina. re-

vela uma enorme tensao de faculdades affectivas.

Os trabalhos do Brazao sao correctos e sao ar-

tisticos; mas este actor adquiriu ja a physiologia

clos sentimentos; os seus musculos contraem-se, por

assim dizer, inconscientemente, independenies do im-

perio da vontade, como nas accoes reflexas. Mostra

no rosto a agitagao d'um mar de paixoes, quando na

alma tern a tranquillidade d'um lago.

Alem d'isso, Brazao tern o scenario de D. Ma-

ria: tern o Keil, a luva do Baron; o talhe elegante,

o perfil distincto, a perna flexivel, o bigode loiro, o

monoculo todas essas pequenas coisas que emmol-

cluram e aristocratizam o actor.

Xascimento tern o desbotado scenario do nosso

theatro, ainda saturado de irritantes aromas dos

meios com cebolada que, ha annos, o men amigo
S. Lima arremessava as fauces de toda a tribu

pica-cakantes ; tern a roupa de mabella; a rigidez

linear da Ordenanga conturbando a flexibilidade dos

movimentos; a reacgao dos acidos paralysando a

accao dos nervos centrifugos; o ordinario marclie!

pruindo compassadamente na sola dos pes e na

barriga das pernas . . .

20
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Examinado pelo prisma da Arte, Nascimento actor

e repito um barbaro. Mas analysado pelo prisma

do Sentimento revela-nos uma organisagao especia-

lissima, que seria a gloria de nossos palcos e da

nossa terra, se um defeito organico a nao preju-

dicasse.

Xuscimento ouve uma valsa de Metra, uma sym-

phonia de Berlioz; ouve Rubinstein e Sarasatc. a

Patti e a Nilsson. Permanece mtido, quedo, insensivel.

Tern nas maos uma flor mimosa: uma Captain

Cliristi ou Bertlia Mackart; uma Alba imbricate on

Countess of Derly; a violeta, o lirio, a sensitiva.

Os dedos afastam-se e a bella flor cae abandonada.

cerrando as petalas . . .

Nao gosto de muzica; nao yosto de flores diz

o Nascimento.

Poderemos acreditar na sinceridade d'estas pala-

vras pronunciadas pelo homem, em quern os insi-

pidos gracejos do Mano Aniceto exercem tal influen-

cia e inspiram tal enthusiasmo que. arrancando-o da

sna Thebaida, da sua ofncina, o expoem, vestido de

amarello, a extatica contemplagao dos loiceiros?

Nao! Nascimento e accessivel a vibratilidade das

commoQoes; os sens nervos sensitives comnmnicam

as cellulas cerebraes toda a intensidade dos enthu-

siasmos, mas o tal defeito organico um enfraque-
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cimento dos nervos centrifuges oppoe-se a trans-

missao da forga necessaria para a mechanica muscu-

lar e para a movimentagao das situacoes dramaticas.

Terminou o segundo acto. Tenho de estudar os

outros curiosos da Companhia; mas ao despedir-me

de ti, Nascimento, permitte urn conselho: abandona

o theatro. Trata d'esse enfraquecimento do tecido

nervoso.

Com seis mezes de cuidadoso regimen, pode ser

que urn dia, na apotheose das nossas glorias thea-

traes. como ja annuncio :

Sampaio o Jeremias da Balagota...

possa tambem dizer:

Nascimento o Irving valenciano . . .

NOTA
Nascimento amigo :

Este artigo ja estava escripto, quando soube das tuas manifestacoes

anti-zinoicas. Tern paciencia.

Quod scripsi, scripsi. Nao vale zangar, porque o sinapismo que te

offercco proprio para senhoras; nem queitna, nem faz bolha.

Teu constante admirador

Zindo.





XIX

Transferences

(1886-1890)

CODIGO PENAL, artigo 432. Roubo: subtracgao cle

coisa alheia...

CODIGO CIVIL, artigo 2167.: direito de propriedade : fa-

culclacle que o homem tem de applicar a con-

serva<;ao da sua existencia e ao melhora-
mento da sua coudigao tudo quanto para
essc lim legitinianiente adquiriu e de que,

portanto, pode dispor livremeiite.

A lei garante-nos a propriedade dos bens que

kerdamos, dos bens que adquirimos, dos trabalhos

litterarios que produzimos, dos inventos que langa-

mos aos mercados, das concessoes que obtivemos.

O que e hoje um curso, tuna formatura?

Uma propriedade que se adquiriu em troca de

valioso capital; que se grangeia, que se cultiva, que

se aperfeiQoa, para que ella nos fornega os recursos

necessaries as despezas da vida.
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Quando a razao principia a funccionar, levam-nos

as regie -ciencia, e dizem-nos: abi tendcs esses

bccM . estao aspcros, incultos, bravios;

ba por ahi cardos. abrolbos, silvados. Trabalbae,

limpae, nivclac, lavrae, semeae c colbei. Abi ficam

dois contos para dcspozas do grangeio.

No tim de dez ou doze annos temos o tcrrono apto

para a cultura. Exgottamos uma boa parte do vigor

da mocidade. cerebro-arado nao abriu sulcos so na

terra; abriu-os tambeni na fronte do trabalbador.

Com os fructos da primcira colheita obtcmos uraa

collocacjio em qualqucr das institutes do Estado;

cbamam-nos: Dclogado, Conservador, Official do Exer-

cito, Medico municipal, Professor, etc., etc.

Se no meio da improba tare fa o desanimo nos

assalta, se a forga de contrariedades imprcvistas

inutiliza os nossos esforgos, c nao podemos cultivar

ate ao fim todo o terrene que nos limitaram, conten-

tamo-nos com uma pequena leira, esperando que mais

tardc. pclu persistencia no trabalbo. a poderemos

augmentar e dcscnvolvT. Ficamos. entao, aspirantes

da Alfandega, escripturarios da Fazenda. amanuen-

ses das Camaras, etc.

Estado da-nos umas tantas libras por inez e

exige-nos: bonestidade, seis boras de trabalbo diario,

dircito* de merce, babilita^oes litterarias. E um sim-

ples contracto commutative, com todas as garantias

de seguran^a, porque uma das partc* e o Governo,

fiscal da Lei.



XIX TRANSFERENCES 311

Xo deeorrer da vida, circumstancias de natureza

varia. s: is pessoaes, assimilagao de doutrinas,

identic: tie :,
; iracoes. enfeudam-nos a um Ideal,

filiam-nos em uin partido, aproximam-nos de um bo-

mem.

Temos a Carta constitutional, a epopea dos sete

mil e quinhentos, os Codigos eleitoraes, respiramos

n'uma atmospbera serena de tolerancia; e legal e

correcto o nosso proceder na vida publica e nada

temos, portanto, que recear com a manifestagao li-

berrima das nossas opinioes politicas.

Suecede, porem, que um marau qualquer, suffi-

cientemente villao para rojar sem escrupulo, pela

lama do servilismo, a sua dignidade de cidadao e

para extender a consciencia, como um capacbo de

crina. nas soleiras das alfurjas onde pernoitam os

politiqueiros, por estes e por aquelles motivos em-

bica com as nossas opinioes. incommoda-se com a

nossa influencia e resolve em conciliabulo secreto

da velhacaria com o rancor promover a nossa

transferencia para os Algarves, ou para as ilhas

de Bijagoz.

Assobia a matilba dos rafeiros eleitoraes, pro-

mette um osso aos abbades, mostra uma codea aos

fraldiqueiros e apresenta-se, com a caingalba atre-

lada. ao deputado do circulo.

Ao cspirito dos deputados bomens geralmente

illustrados repugna sempre a cumplicidade em taes

infamias; mas perante a dentuQa afilada dos rafeiros
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que ameagam esfarrapar-lhe a candidatura nas pro-

ximas eleigoes, a dignidade hesita, vacilla e cede

por fim.

D'alli a oito dias, o Diario do Governo annuncia

a nossa transferencia para o regimento n. tantos,

para a Comarca tal dos Algarves, ou para a repar-

tigao de Fazenda X da Beira.

Sou casado, tenho tres filhos e sustento uma
irman viuva. A transferencia obriga-nie a venda da

mobilia, das loigas, dos tarecos; e a urgencia d'essa

venda deprecia consideravelmente o valor dos ob-

jectos.

Primeiro prejuizo.

As condigoes econoinicas de ininha existencia sao

perturbadas pelos encargos d
rum emprestimo de du-

zentos mil reis, que tenho de contrahir para as

despezas da viagem, da nova installagao, e que uin

nababo qualquer me empresta ao juro de seis por

cento, depois de eu satisfazer umas pueris formali-

dades, umas cerimoniosas ninharias que a praxe

recominenda como sao as assignaturas de dois

bons fiadores e respectivas consortes, e a escriptura

de hypotheca sobre boas propriedades. livres e allo-

diaes.

Cumprido isto, recebo o dinheiro, e com elle, um
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titulo de eterno feudo e dependencia moral, tanto

para mim como para meu filhos, ainda que, decorri-

dos seis mezes depois de registada a transaccao, eu

me desfaga do credor, devolvendo capital e juros

com muitos apertos de mao e phrases de eterno re-

conhecimento (1).

Parto para a minha nova collocageo; despezas de

caminho de ferro, transporte de bahus, carros, car-

rogas, nova acquisigao de moveis, de tarecos, etc.,

etc.; os duzentos mil reis desapparecem.

Voltemos a lei:

CODKIO PENAL, artigo 421.: Aquelle que commet-
ter o crime de furto, suhtrahindo frauduleii-

tameiite unia eoisa que Ihe iiao pertenca,
sera coiideninado:

1. A prisao ate seis mezes e multa ate um
mez, se o valor da coisa iurtada iiao exceder
a 10$OOO reis.

2. A prisao ate um anno e multa ate dois me-
zes, se exceder a esta quantia, e nao fOr su-

perior a 4OOOO reis.

(1) Segundo as theorias recentemente apresentadas por philantropi-
cos e honradissimos Cresus, o dever dinheiro H coisa pouco escorreita de

dignidade. A honradez nao gasta da mesma tinta com que se acceita uma
lettra. Um titulo de divida documento d'uma transaccao e assim como
a marca a fogo que nas ancas do potro indica o nome do creador. O potro

vende-se, recebe-se o dinheiro, mas o creador quando o encontra diz sem-

linv. aquelle e dos meus.
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3. A prisfio correccional ate dois aunos e inulta

ate seis mezes, se exceder a 40OOO, e iiao

for superior a 100OOO reis.

4. A prisao iiiaior cellular de dois a oito aii-

iios, ou, em alteruativa, a dec/redo tempora-
rio com in nil a ate inn anno, em anibos os

casos, se exceder a 10O30OO reis.

Associemos as ideas.

V. Ex. n tcin aquclla quinta cm algurcs. Uma
unite. ponctrain nVlla tn-s ratoneiros, arroinbam o

espigucii-o c lovani einco alqucircs de inilho. Os

caes ladram. urn crcado .u'rita, o regedor acodc. os

ratoneiros fogem, os calos cncontram-nos e a Borra-

llio abre e feclia a cadeia.

Como foi? coino ituo foi?

Senhor! Tinliamos fonic...

Sn<> ims (It'xf/ntrnilox.Ciiz o advogado dc de-

feza.

E jH'rrisfi f/anillftr <> <lir<'il<> fir projH'irtlildr.

cxelaina o sr. Dr. Delegado.

<lw* de cadeia conclue o sr. Dr. Juiz.

D ?

essa inesina quinta. vondeu V. Ex. a
para

sao vinte pipas de vinho a quatro moedas. Vac recc-

ber o sen dinheiro oitcnta moedas e rcgrcssa a

Valenga, a noite.
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Ao passar na Tomada de Barros, nni homem com

chapeo largo poe-se a frente dos cavallos e, de baca-

marte em punho, diz ao cocheiro: Faga alto!

Outro barba$as enfia pelo buraco da portinhola o

cano d'um revolver e diz: Venha p'ra cd o lago!

Apparecem mais tres vultos embugados e Y. Ex. a

ouve aquelle croc secco e sinistro de tres bacamar-

tes que se armam.

Y. Ex.a puxa do Bull-dog, ou Abladie; o cocheiro

aponta um revolver enferrujado, ouve-se uma deto-

nacjio, depois outra; um grito, um rugido, uma praga.

Y. Ex.a salta do carro, desfecha outra vez, avanga,

recua, tropega no corpo d'um barbaras que escabuja,

perde o equilibrio e cae.

Quando tenta levantar-se, jogam-lhe uma paulada

valente. quo Ihe fractura o craneo.

Xao sabe do mais que se passou. D'alli a quinze

dias principia Y. Ex.a a coordenar umas ideas vagas

que em rapidos rnomentos lucidos surgem no sen

cerebro. 8ente-se excessivamente fraco; reconhece

que esta na cama; leva com difficuldade as maos

a cabega, apalpa. c encontra um turbante de pannos

humidos e ensanguentados.

Balbucia uma pergunta. Eecommendam-lhe silen-

cio, que nao fa^a esforgos de memoria.

Muito socego e muito juizo, diz o Esculapio.

Tres dias depois, o cerebro associa as ideas.

-Como foi isto? pergunta Y. Ex. a a esposa.

Foi (Kesia e d'aquetta forma.
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E os homens?

Um morreu ; tres estao presos.

Eo dinheiro?

Roiibaram-fo com o reloyio.

Epilogo

Estd ou nao provado 9 etc., etc.

dez aniios tie degrcdo,

Ao ratoneiro que, talvez para matar a fome, le-

vou cinco alqueires de milno, deu a lei trinta dias

de cadeia. Ao larlaras que arriscando a vida, de

peito descoberto, roubou o relogio e as oitenta moe-

das, disse o ('odigo penal: dez annos de degredo.

( )ra. o iiiilho e o dinheiro pertenciam a V. Ex/

por indiscutivcl direito de propriedade. A falta do

priineiro originou uni desequilibrio insignificante nas

suas finances, que forain gravernente perturbadas

pela subtracgao do segundo. V. Ex. a teve de limitar

as suas despezas diarias e nao poude, n'aquelle anno,

inandar sen filho para Coimbra, ou para o Collegio

militar, porque faltaram os meios e nao quiz contra-

hir emprestlmos.
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A lei, garantindo a propriedade do cidadao puniu

severamente os individuos que prejudicaram V. Ex.a

Neminem laede era a formula de Kant na sua

theoria sobre a Philosophia do Direito.

Lesaram V. Ex.a e a lei puniu.

Comparemos os factos:

As vinte moedas represcntam o rendimento da

quinta tal, em algures, que a V. Ex.a
pertence por

um titulo de acquisigao ou posse, legalmente reco-

nhecido.

Os duzentos mil reis que V. Ex. a
gasta com as

despezas da sua transferencia e os juros ou encargos

de doze mil reis annuaes, serao retirados do rendi-

mento da propriedade que V. Ex. a
comprou ao Estado

com os dois contos da formatura, ou com os direi-

tos de merce e com o seu trabalno diario- compra
de que possue o devido titulo que e um diploma, a

patente, etc.

Associadas as ideas, comparados os factos, con-

sideremos agora o barlagas e o marau transferidor.

Que differenga pode haver entre o primeiro, que
na Toinada de Barros reclamou, de bacamarte em

punho, as vinte moedas, e o segundo que, desfe-

chando o bacamarte da transferencia, a V. Ex. 11

ori-

gina um prejuizo de duzentos mil reis?
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De qualquer d'esses factos nao resultou o mesmo

desequilibrio nos elementos economicos da sua exis-

tencia ?

Xcio significant elles o mesrao attentado contra

direitos legalmente reconhecidos ?

Nao houve n'elles a mesma responsabilidade, a

mesma premeditacao, a mesma consciencia da illega-

lidadc ?

Eu dc inim annuncio que so reconhego uma dif-

ferenga entre o Joao Brandao, o Papa-Assucar ou Ze

do Telhado e qtn-m. <j?f<*r que fosse que promoveu a

transferencia do sr. Camisao, e quern qncr que seja

({lie promove as transferencias que, a puridade, por

ahi se annunciam.

Essa diiFeren^a e a seguinte:

Joao Brandao, Ze do Telhado e Papa-Assucar,

na classe dos ladroes sao ladroes honrados e dignos.

Apresentam-se na estrada, de peito descoberto, fronte

erguida, expondo a vida e arriscando a liberdade.

Os fnnisfiTfflot'es de ca sao ladroes acanalhados,

ratoneiros de feira, fadistas de cafe de h'jw. trai-

Qoeiros, covardes que se disfargam com grandes ca-

potes e se cozem as paredes nas sombras da noite

para, em qualquer encruzilhada, combinarem os meios

de, impunemente, anavalharem o func^ionario pu-

blico.

Se eu souber que no pinhal de Ganfey se acoita

uma malta de larapios, e se tiver necessidade de la

passar a noite, a prudencia aconselha-me a levar
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um bom cacete, para quebrar o brago a um e por

em fuga os outros.

Ora, dos transferidores e que on nao me posso

livrar tao facilmente. So saem qnando os lampeoes

se apagam ;
so transitam por viellas, mysteriosos, im-

palpaveis, sumidos. Se
? por acaso, d'algum suspeito

e llie arranco o capote para conhecer as feigoes,

encontro uma cara conhecida que ainda ha trez ho-

ras me saudava e me sorria.

D'aqui a tres dias, silva a navalha nos ares.

No periodo de 1886 a 1890 instituiu-se n'esta

villa o regime das transferencias que legaliza essas

infamias, estabelecendo nos differentes partidos poli-

ticos a necessidade das represalias summarias, como

as disposigoes do codigo de Lynch.
E precise fazer sangue, para que os campos se

definam disse-mc, ha annos, um Machiavel indi-

gena. Apertei o casaco e segurei o relogio. E que
na estrada da Velhacaria, a Politica da minha terra

avizinhava-se ja do pinhal da Azambuja em que hoje

vivemos.

Para esta classe de scelerados os transferidores

o Direito romano, as Ordenagoes e os Codigos
nada estabelecem. Mas o Direito positivo funda-se

no Direito natural e este tira os seus principios da
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consciencia kumana, em face das leis da Eazao e da

Moral.

legislador da sempre ao magistrado a facul-

dade de ampliar, segnndo os dictames da conscien-

cia, on de alterar, segundo os usos da terra, as dis-

posicjjcs que estabelecen para a repressao do facto

criminoso e para a defeza de direitos adquiridos.

Em nossa consciencia, pela illegalidade das cau-

sas e pela importancia dos effeitos, o caso das qmi-

rcnta moedas e o dos duzentos mil reis teem a mesma

classificaQao: urn roubo.

Quern ronba e ladrao; e para nivelar a condirfio

criminosa e as responsabilidades do larbagas e do

nnirun fr<uixferidor, egnalmente perigosos na socie-

dade em qne vivemos, apresento o segninte addita-

mento ao Codigo penal:

Artigo tantos:

Todo o homem de bem tern a liberdade de
correr a ponlape j)elas ruas de Valen^a, o se-

vandija que, directa on indirectaniente, influa

em qiialqner transferencia.

nnico:

Pica revogada toda a legislacao em contra-
rio.

10-2-90.

Zinao.
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A questao ingleza

(NOTAS SOLTAS)

Alem-mar scintilla na escuridao a iris do abutre.

leopardo rugiu, saltou, e cravou as garras en-

sanguentadas DO velho Portugal.

Este enorme gigante que teve no encepkalo,

coino cellulas, os craneos de Camoes, de Gama e de

Cabral; que teve por apophyses as coluranas de Her-

cules, os rochedos do Bojador, do Boa-Esperanga. do

Razalgate e do Comorim; por articulates Angola,

Mozambique, Mascate, Ormuz, Diu, Calicut, Malacca;

por veias os filoes preciosos de Sofala, de Minas e

Cyate, do Pegu e de Xarsinga; por arterias o Tejo

e o Zaire, o Quanza e o Limpopo, o Zambeze e o

Mandovi, o Ganges e o Amazonas; por cabellos os

cedros seculares do Novo Mundo; por musculos os
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braces de mil heroes; por thorax a amplidfio de to-

dos os ceos
; por limite visual a linha de todos os ho-

risontcs
; por fronteira o circtilo de todos os quadran-

tes; por doininio a vastidao de todos os mares; por

fanal a luz de todas as constellates esse colosso

que teve por servos o Qamorim e os rajahs da India,

por thesoiro os abysmos aquaticos de Borneo e de

(Vylao: por sonhos os mythos do Prcstc-Joham
; por

posadolos as trairedias do Alraeer-Kibir e de Tansrer;

e quo pola ri.Lridox do sen brago, pela hcroicidade

do sen valor, ronsoiniiu a crysialli/arao de todas as

rliimoras e a ivalidad( k de todas as phaiitasias eil-o

alii, pmstrado. corroido pclo fanal ismo religioso (jue

ha ([iiatro seculos Ihe ulivrou os nicinbros, cnfraque-

cido ]>dos cajji-ichos de inonarchas perdalarios. avil-

tado pela. ])lithirias(
i do rortexans sorvis. canccrado

pela ainbirfio insaciavol dos aulicos traigooiros. de-

eropito. ])obro. aii'diiisanto . . . mas nao morto!

Nao! Nao osta inorta a Pal rial Ha n'ella quatro

minifies de cellulas: o sc muitas sao inertes on in-

uteis, covardos on en'oistas. oxiste nas restantcs forga

viva siiHiciento para transmittir a musculatura do

heroe derrepito a energia das grandes crises e o ar-

rojo dos antigos feitos.

N'essa cloaca a corte ingleza escoante de to-

das as sargetas, deposito de todas as fezes, sumidoiro
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de todas as immundicies que podem existir na alma

humana, as ambigoes e a perfidia actuaram como aci-

dos d'uma pilha sobre o metal oiro -dos nossos

terrenos da Mashona.

Como reophoro transmissor d'essa electricidade

cupida, partiu de Londres polo negative o ulti-

matum de Salisbury e tocou no coragao da Patria.

Immediatamente, outra electricidade se desenvol-

veu com os elementos positives da Justiga e do Di-

reito n'essa enorme pilha a alma portugueza que

ja actuou em todo o Universo com a intensidade das

mais arrojadas emprezas e com a forga dos mais ge-

nerosos heroisnios.

E entao, ao contacto d'esse novo fluido, de que

n'um bello impulse de ardente enthusiasmo a Acade-

mia foi conductor, todos os membros do decrepito co-

losso se agitaram convulsivamente. Ergueu-se o he-

roe, d'um arranco.e magestoso de altivez. fremente

de indignagao d'ahi, do promontorio de Sagres,

d'onde avassallara o Mundo, arremessou para la da

Alancha o escarro do desprezo, unico desforgo que a

dignidade permitte as affrontas d'um villao.

Cartel de desafio nao se manda a representantes

de lords. Bright era qiiaker; C'rawfurd, provavel-

mente, e castrado; condigoes diversas, mas eguaes

na intengao livrar decentemente as regioes trazei-

ras da bota d'um portuguez.
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A excitagao da colera e a allucinagao do perigo

teem por vezes projudicado a imponencia da nossa

attitude pcrantc essa inalta de esbodegados borra-

choes, paus-de-virar tripas encasacados, feitos de es-

perma dc lupanar e de muco leucorrheico, que con-

stituein na sua abjecta individualidadc de lords a ca-

nalha scrvil da corte ingle/a.

Mnrm a Jiit/lutcrni ! bradamos.

N'a<>! Xao se levantani gritos de exterminio con-

tra unia naQao inteira. Entre quarcnta milhocs

de habitantcs ha. tainbem, opprimidos e opprcs-

sores.

A podridao c a villauia condensam-se nas altas

espheras do ltif/h-lif<: nos palacios da City, nos cor-

redores de Windsor (
1

astle
;
no royal box de C'ovcm

Garden, no Pelican C-lub, no Devonshire Club, no

Turf-Club, onde impera, infrene, El-Rei Deboche.

Ca em baixo, labuta e moircja uni povo trabalha-

dor e genie um inundo de parias. Nos bairros im-

nnmdos de Londres, no ^'est-End, no ^'hite-Chapcl.

dormem ao ralento, esfarrapados e mis, centenares

de velhos e de creangas.

Agonizando pelas esquinas e escabujando nos

monturos, morrem annualmente, de fonic, tres a

quatro mil pessoas.
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Das camadas que trabalham sahiram Shakspeare,

Milton, Jenner, Newton, Davy, Graham, Bacon, Loc-

ke, Hume, Priestley, Adam Smith, Stephenson, Wol-

laston, Boyle, Shaftesbury, Harvey, Stuart Mill,

Spencer.

Esses hornens alguma coisa fizeram em prol da

humanidade e da civilizagao, e nao e justo, portanto,

que a sua memoria e ao sen nome lancemos o es-

carro do insulto e o estigma da maldicc,ao.

OfUo aos lords! deve ser o nosso grito, porque

sao elles, e so elles, os nossos espoliadores.

(')dio a essa aristocracia abandalhada que estran-

gula a Iiianda mancha vergonhosa da civilizagao

europea e que os magarefes da City por vezes trans-

tbrmani em sangrento aQOUgue.

Odio a esses lacaios de libre que nas sessoes da

Lords' House vemos erectos, empertigados, orgulho-

sos. e a noite se curvam sobre os tapetes do Iro-

tliel ^bestiaes, apopleticos, rubros, babados, fall'mi/

"it one ^ jaw^ (
r
) entre saias almiscaradas e amarel-

las com o liquido da menorrhea.

N'esse asqueroso quadro de infamias que em 85

a Pall Mall Gazette desvendou a imprensa europea

ha, coino actores, lords, so lords os mesmos cana-

Ihas de Cleveland-Street que, ha mezes, um altos

(1) Por decencia vejo-me obrigado a inglezar esta e ontras phrases.
Sailia. jn.ivm, o leitur que todas ellas, significando as mais abjectas phan-
tasias do Lord Deboche, foram publicadas nas columnas da Pall Mall (!a-

zette, em quatro nurneros de julho de 1885.



326 SIXAPISMOS

personagens da corte protegiam, suffocando a peso de

oiro a publicidade das suas novas torpezas. Sao el-

les e so elles que fixaram o prego de 15 a 20 libras

para as fresh-girls virgo intacta de 13 a 14 an-

nos, que hoje sao as 50:000 prostitutas Uack army
dos trottoirs londrinos.

Sao elles que para a lucta contra essas desgra-

gadas creangas, attrahidas infamemente aos subter-

raneos de West-End, inventaram a Mack-draught do

narcotico.

Sao elles que para obterem o oiro necessario as

phantasias d'uma sensualidade bestial, constituirain

a Slaughter-House contra os desirrarados iilhos da

Irlanda; que reunidos cm Royal ComiH.ntirx ordona-

ram essas medonlias carnificinas de Pcndjab c d<>s

cipayos ;
e que agora, trocando em casa de Salisbury

as fardas bordadas pela j;iqiirta dc ^/W,--yW,W. <-liy-

pram do mappa africano o oiro da Mashona.

Esses asquerosos Tartufos, occultando cynica-

mente nas casacas de congressistas philanthropic* >s c

humanitarios a sua cupidez e insaciavel ambican.

propozeram, ha tempos, a Portugal e ao sultao de

Zanzibar urn bloqueio na costa oriental, de Inhaiu-

bane a Pembe, que impedisse^ diziam a importa-

gao de armas aos arabes do interior, eternos trati-

cantes de carne humana.

nosso governo accedeu; o bloqueio estabele-

ceu-se; e poucos dias depois, o governador do Cabo

enviava occultamente a Lobengula, feroz chefe dos
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Matabelles, com quern os arabes se entendem, 1:000

espingardas Martini-Henry com 300:000 cartuchos!

Odio, pois, aos lords!

Organize-se contra elles uma nova cruzada de

exterminio. e que todo o portuguez tenha o direito

de os correr a tiro, como a animal feroz, quando no

solo honrado da Patria poisarem as suas enormes

patas de tres toesas.

Sao elles e so elles que nos roubam. AM vae a

historia do caso Chire-Nyassa.

Lord Fife, duque do dito Fife, e genro de Sua

Alteza Real o Principe de Walles; casou com a prin-

ceza Luiza, uma neta da graciosa rainha e impera-

triz Victoria.

Lord Fife e urn pobresinho de Christo; das suas

propriedades de Scotland e de outros bens de for-

tuna tern um rendimento aproximado a dois contos

por dia, e como a sua Ex.ma Consorte e de egual po-

breza, com mais umas achegas, dotagao, etc., nas te-

Ihas d'aquelle desgrac,ado casal caem umas quarenta

libras por cada hora de cada dia.

Mas succede que la, como ca, estas coisas de no-

breza custam muito dinheiro, porque e preciso sus-

tentar a respeitabilidade da posigao official, como

diz o Albino, quando entra nas ideas e no cora$ao

da gente para dispor os petardos das suas transcen-

dentes, nebulosas e philosophies s reflexoes sociaes.

Como o povo inglez embicou. ha tempos, com o
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augmento da dotagao da Royal Family, lord Fife,

para ganhar o sen pataco, fez-se agiota, socio com-

niandita da firma commercial Samuel Scott and C.

e director da British South Africa Company, a quern

uma Royal Charter concedeu, nltimamente, 400:000

milhas de terreno africano com aquella liberalidade

conhecida : do pao do nosso compadre grossa fatia ao

((/IJJi
ado.

Mas as libertinagens de West-End, do Cleveland-

Street, os servigos dos rapazinhos do telegrapho, as

orgias de clmiujHiffne, os boat-snatches do Naval Club,

absorvem todos os remlimontos dc lord Fife e se-

inmdo consta, ha poucos mezes, as finangas de His

Lordship estavam por assim dizer: tvm-te, nao

A concessao feita a Lord Fife, a Lord AlxTcorn,

a Lord Gilford (ca estao os lords), organizadores da

African Cbntjmnf/. era tao import-ante que em Lon-

dres, o Times e o Standard, fazcndo reclame, annun-

ciavam-na como: Empreza colo.wtl. Todavia, as acgoes

conservavam-se na laixa e Lord Fife, nominalmente

um dos maiores accionistas, nao arranjava com aquelle

negocio para pagar um little l>oy.

Surgiu entao uma idea Salvadora, Os nossos ter-

renos na Mashona eram, ha nmito tempo, indicados

como preciosos para exploragoes auriferas. Salisbury'

(1) So para bebedeiras nao chegam cinco libras diarias a qualquer
d'esses animaes. duque de Edimburgo, por exemplo, exgotta ao juntar

quatro garrafas de champagne e dois litres de cognac.
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levou rasca na assadura; contractou-se o patife

Johnston, compraram-se por baixo prego todas as

acQoes da South Company e no dia seguinte reben-

tou o ultimatum. Em vinte e quatro koras, cada acgao

obteve um premio de setenta libras. Cinco mil acgoes

trezentas e cincoenta mil libras.

God save tlie Queen! e vamos && fresh-girls!

Odio pois aos lords! E como em Valenga as nia-

nifestagoes patrioticas ficaram no projecto d'um tele-

gramma a Serpa Pinto, porque se repetiu, talvez,

aquelle caso da subscripgao para o luceplialo ('), cu

proponho o seguinte:

Que se mande a Lisboa uma commissao para es-

colher e contractar nas viellas da Baixa duas duzias

de ladies matrafonas, das mais abandalhadas e no-

jentas.

A mesma commissao contractara, tambem, dez ou

doze grumetes da marinha real ingleza. Esses gru-

metes serao vestidos, da cinta para cima, com o uni-

forme dos boletineiros telegraphicos; da cinta para

baixo, uma parra.

.AFatrafonas e grumetes, com seis barris de cachaga

de 90, serao envolvidos por uma forte rede de arame,
a qual se atara um solido cabo de algumas milhas.
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A gente vae depois alii, a Calais, poe urn pe em
Douvres e atira com a isca para o Tamisa.

Fica um de nos a ter conta no cabo. Pode ser

por exemplo o Fernando que e o mais entendido

em coisas de pesca, como o prova annualmente na

Rapozeira com os sens lotiroes.' Braga tambeni

pode servir, porque tern habilidade para descobrir

peixes.

Fernando, pois, senta-se cm qualquer rochedo,

fuma o seu cigarro, espalha as tristezas com o Noti-

cioso, on com as latinlias do Cruz, e quando sentir

que a corda estica, signal de que o peixe pica, puxa

vagarosamente para terra.

A meio cabo, levanta-se e vem descendo pela

costa da Mancha: Dieppe, Havre, Cherbourg; Brest.

S. Nazaire, Bordeaux; contorna o Golplio, Bayonnc.

Santander; dobra o Ortegal, Corunha, Vigo, Guardia;

entra no Minho e vem subindo pela margem direita

ate ao Pau-do-fio.

A gente poe-se ca de cima, das muralhas, e re-

cebe o cabo. Chamam-se os paysanducos e toca a pu-

xar.

Fora da agua a isca, veremos logo, agarrados a

ella, todos os lords da City: Lord Fife, Lord Foife,

Lord Fufe, Lord Craft, Lord Creft, etc.

lord e animal amphibio, organizaQao de batra-

chio
;
resiste bem debaixo d'agua, como se sabe.

Pa3
Tsanducos continuam a puxar e vae tudo para

o largo de S. Joao.
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Os lords devem apparecer esbodegados, camba-

leantes, tropegos.

Vem o Parddas com o bolo municipal e divide-o

pelos borrackoes.

Duas horas depois, o Gamellas traz a carroga do

lixo, carrega, e despeja na Sexta.

Extincta, assim, a ra^a vil, a City fica deserta; e

como a Hygiene recommenda a collocagao das fossas

longe das habitac,6es, faremos do fashionable bairro

uma sentina para uso diario.

Ao norte: Para damas.

Ao sul: Para homens.

Para fazer a limpeza e fornecer papeis, ficarao:

Mr. Jacob Bright

e

Mr. Oswald Crawfurd.

2-3-90.
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A manifestacao dos artistas

Km 28 de Janeiro, a Direcc,ao da Assemblea Re-

creativa promoveu uma manifestac,ao patriotica, pre-

viamcnte annunciada nos jornaes da terra com a mi-

nuciosidade espaventosa d'um programma de S. Telmo

ou da Af/on/ti.

Nao e meu intento censurar essa manifestagao ;

mas, pelo simples facto de ella ter sido promovida

por urn grupo de artistas e de komens do trabalho

nao devo excluil-a do campo critico, onde com estes

artigos analyso os factos mais importantes na chro-

nica valenciana.

A men ver, essa manifestagao teve uma origeni

que a absolve plenamente d'uns pequenos ridiculos

que a amesquinharam. Originou-a um impulso de sin-

cero patriotismo. e basta isso para escudar os pro-
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motorcs d'ella contra a rudeza da phrase com que
verberei a fantocliada de 14.

Se essa inanifestagao offerece alguns lados censu-

raveis, se teve peripecias irrisorias, se nao me inspi-

ra hoje phrases de caloroso applause e de sincera

adhesao, os sens promotores devem-no, exelusiva-

mente, as impressoes que nos seus espiritos deixou a

grande rusga de 14. Aproveitaram parte do pro-

gramma: musica, cortejo, vivas arruaceiros, procis-

soes intra e extra-miiros, etc., abandonando dcplora-

velmente os meios que a Kazao aconselha para, em

occasioes identicas, se dar a qualquer manifestagao

um caracter significativo de energia, de sensatez e

sobretudo de utilidade.

Nao me rio perante as bandeiras que n'esse cor-

tejo distinguirain a Arte, do Commercio, como estul-

ta e imbecilmente o fizeram alguns dos illiistres pa-

triottt*. comparsas na ignobil farga dos abbades. Es-

sas bandeiras significant o trabalho honrado, o ho-

mem quo labuta e moireja dia e nolte no sustento

da familia, e que nunca serviu de lacaio a qualquer

magnate eleitoral para, a custa do Estado, cogar por

ahi, nas esquinas, os seus sctenta kilos de ociosida-

de; significam o artista que contribue efficazmente

para a riqueza da nagao; o commerciante que con

corre com uma boa parte dos seus interesses para as

despezas das nossas mais uteis instituigoes e nao o

eunuclio indifferente a todos os impulses da Civiliza-

gao e que, arrastando uma existencia ignobil, como
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a da lapa eternamente presa ao rochedo, na valla

cominum dos inuteis desapparece, sem ter conhecido

outra energia e outras sensaQoes alem das que

obteve, comendo, bebendo e dormindo.

Passe, pois, o cortejo. porque perante elle, eu,

descubrindo-me, exclamarei tambem:

Viva a patria!

A Musica da Santa veiu outra vez espancar os

ares com as notas festivas dos hymnos, bufadas para

os ceos da Patria com a furia d'uma orchestra de

( afres.

E crenga arraigada no espirito do povo que nao

pode haver solemnidade sem gaiteiro.

Era preciso, disseram-me, estimular, avivar o es-

pirito da nacionalidade.

Este argumento defensor dos paus-tesos recor-

da-rne as funcgoes luctuosas das antigas carpideiras,

nas casas ininhotas.

Morria o fidalgo.

Expunha-se o cadaver na sala nobre.

As mulheres e as creangas acocoravam-se sobre

08 tapetes.

Em volta do caixao perfilavam-se, tristes, som-

brias e sinistras, seis mulheres recrutadas no audito-
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rio dos Missionaries, entre as mais hystericas e la-

crimosas, quando algum dos energumenos descrevia

os horrores do caldeirao de Poro Botelho, o rechinar

das carnes e os forcados rubros de trezentos milhoi-

ros de diabos que pinchavam sobre as cabegas cha-

muscadas dos condemnados.

Vinham os amigos da familia apresentar as suas

condolencias.

As carpidciras irrompiam n'um chorar convulso,

com todos os sons da gamma afflictiva. com todas as

notas ascendentes e descendentes d'uma suprema
dor: suspiros, gemidos, gritos, berros berros, gri-

tos, gemidos, suspiros.

Os sentimentos quando se manifostaiu com vio-

lencia exercem uina forte accjio de communicabilidade

a que nem todos sao refractarios. Vemos lagrimas nos

olhos d'uma viuva, ouvimos o casquinar de sonoras

srargalhadas e o cerebro, recebendo as impivssr><'s

d'cssus lagrimas e d'esses risos, reproduz em nossa

face os sentimentos que os motivaram: rimos quamlo

os outros riem e choramos quando os outros clio-

ram J
.

(1) Direi, de passagem, que isto nem sempre succede. Notan

vezes, umas anumalias, uns desvios da forpa nervdsa iju*- partimln ilu ce-

rdiro, vae actuar u'outros musculos, produzindo manifestagoes de senti-

nn-ntns opp.istns aos que nos impressionaram.
For exeinplo :

Quando vamos ao theatro e ouvimos o sr. Sampaio jeremiando n ^>ii

papel n'aquelle plangente e luptubre rhythmo d'uma licgao de quarta-fcira

de trevas e vemos que elle tenta reproduzir com o rostu, com o gesto, coin
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Assim, na scena das carpideiras, ellas, a familia,

as visitas, os creados, disputavam primazia em in-

tensidade de sentimentos.

Terminada a cerimonia, os amigos compunham no

rosto os tragos d'uma grande dor; distribuiam pela

familia arrochados abragos e violentos apertos de

mao, exprimindo entre soluQos os desejos de se tor-

narem uteis: se for preciso qualquer coisa estamos

os olhos, as amarguras da sua alma atribulada por esta ou por aquella si-

tuacao dramatica nos nao choramos ; rimos e rimos a valer, com tanto

mais furor, quanto mais afflictiva u a attitude do sr. Balagota.

Outro exemplo :

Quando o sr. Joaquim, depois de ler os Sinapisrnos, solta umas cas-

quinadas de riso tirante a verdadeiro e Ihe ouvimos dizer que sim, que o

Zinao tem muita graoa e desde que elle, Zinao, anda na rua, elle, sr. Joa-

quim, poe mais uma tranca na porta, a gente em vez de rebolar no chao

aos tombos com riso provocado por tao espirituosa facecia fica muito sc-

ria, e ate sente o quer que seja que instinctivamente vae enfiando em
cada mao o dedo mata-parasitas entre o fura-bolos e o maior-de-todos,

n'aquella posifao com que o meu amigo M. Silva se previne cautelosa-

mente contra os numerosos amigos que nu dia da Cruz uma vez por
anno, felizmente Ihe vao festejar a garrafeira.

Spencer explica isto na sua Physiologic du rire:

La decharge de la force nerveuse peut se tourner en excitation pour
d'autres nerfs qui n'ont pas de relation directe avec les membres et, ainsi,

amener d'autrcs sentiments et idees.

A individualidade do sr. Sampaio no convivio diario, por quaesquer
razoes desperta o riso; e a individualidade do sr. Joaquim, pela sua aucto-

ridade vice-administrattva e mais predicados ingenitos provoca a serieda-

de e o tal cruzamento dos dedos.

Convivendo diariamente com estes cavalheiros, as impressoes que
elles nos causam vao, por assim dizer, armazenar-se em nosso cerebro,
condensando-se e augmentando de intensidade em forca nervosa.

Quando, pelas facecias, ou pelas jeremiadas, elles nos communicam
uma impressao mais forte, ha uma expansao brusca e violenta de forca

nervosa armazenada, que vae actuar em nervos e musculos correspon.
denies a sentimentos diversos.

22
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as ordens mandar com franqueza adeits e or-

dem do mundo resignagcio adeus . . .

Fechada a porta, fechavam-se tambem, com ella,

as valvulas das glandulas lacrimaes; e carpidoiras e

doridos corriam a vasta cozinha, onde pantagruelica-

mente atafulhavam o bandulho com grossas postas de

bacalhau cozido, abundantcmente regadas por succes-

sivos cangiroes de bom e espumante verdasco.

Batiam, de novo, a porta; tudo voltava a sala.

inorto la estava; amarello, kirto, de maos ce-

raceas cruzadas sobre o peito, muito esticado dentro

da sua roupa preta perolada de agua benta, cxha-

lando fragrancias de rlnxf/rc aromatico, de nariz para

o ar, onde as moscas esgaravatavam com as patitas,

na doida e frenetica sensualidade das cocegas que

ellas tanto appetecem, e que o finado, dias antes, tao

pertinazmente Ihes recusara.

Entao, a sensibilidade das carpideiras explodia

pelo canal digestive em sonoros arrotos.

E n'essa sessao solemne que constituiu a segunda

parte do programma uma verdadeira visita de pe-

zames pela frie.za da sala, pelo tremulo discursar dos

priineiros oradores, pcla hesitagao dos mestres de ce-

rimonia e pela presenga da bandeira nacional que si-

gnificava os restos mortaes dos nossos brios e das

nossas glorias, tambem se ouviu permitti que o

diga, honrados artistas nin rasoavel arroto: aquel-

la polka final.
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Durante o trajecto do cortejo, a Musica tocou,

por vezes, hymnos varies. Excluistes o da Restaura-

Qao, que so os eunuchos da Rotina hoje podem aclmit-

tir nas suas manifestagoes simontadas. Devieis dis-

peusar tambem os outros: o da Carta e o do Rei.

primeiro lembra a libertagao da tyrannia, a

emancipagao dos direitos do cidadao, a queda do ab-

solutismo, o inicio d'uma nova era de Progresso in-

tellectual que devia esmigalhar as algemas de in-

stituigoes odiosas e impulsionar-nos na bemdita estra-

da da Civilizagao, livres das trevas e dos espinhos

que amarguraram os dias dos nossos antepassados.

Recorda, pois, urn facto a outorga da Carta

que trouxe jubilos, alegrias; e nao e em horas de

tristeza e de desalento que n'elle devemos procurar

lenitivo.

segundo solemnisou a coroa^ao d'um monarcha

uraa festa nacional em que houve bailes
?

rece-

pQoes, salvas reaes, paradas, espectaculos de gala.

Pelo anterior argumento devia ser excluido.

ultimatum inglez e, apenas, a primeira bala do

assedio que essa cflrte de debochados planeou contra

o nosso dominio d'alem-mar.
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A espoliaQao de Bolama quc elles tentarani em

38
;
a de G-oa, Damao e Din em 39

;
a das ilhas de

Lourengo Marques em 62; a redacgao da Royal Char-

ter que ultimamente concedeu a Lord Fife os terre-

nes a oeste de Mozambique; a necessidade que elles

teem de possuir, na costa africana oriental, uni bom

porto que de expansao ao desenvolvimento das colo-

nias estabelecidas no interior a sombra de perfidos

protectorados ;
as recentes ameagas sobre as ilhas

da Madeira c sobre Lourengo Marques revelam

claramente o piano da usurpagao violenta de que

mais tarde on mais cedo, com pretexto on sem olio.

Portugal sera victima.

Os nossos terrenos africanos, se pouco teem pro-

duzido ate hoje pelo abandono a que os condemna-

mos, podem ser no futuro elemento valiosissimo de

riqueza e dc prosperidade ;
e na tristissima situagao

em que as nossas finangas se encontram, com o enor-

me desequilibrio que annualmente se denuncia entre

a receita e a dcspeza, quando os encargos da divida

absorvem, ja, metade dos rendimentos, importantissi-

mo e o problema colonial, porque a solugao d'elle

pode evitar funestissimas perturbagoes, pode evitar

a ruina da Nacjio, e mais do que isso a perda da

sua independencia !

E dizei-me agora, honrados artistas e commer-

ciantes :

Se no dia trinta e urn de dezembro, quando fe-

chaes o vosso balango annual, reconheceis que o
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passivo excede o active quando perante esse deficit

encaraes. com olhar vacillante, o futuro, onde vedes

sorabras e nao auroras se no anno seguinte nma
nova especulagao, nma nova industria vos proporcio-

nar meios com qne possaes capitalizar uns centos de

mil reis collocados depois, a ordem, no E-oriz. se

um dia o Primeiro de Janeiro vos annnnciar a quebra

cTaquelle banqueiro e, com ella, a perda do vosso

capital, a destruigao completa dos elementos com

que esperaveis viver com abastanga no futuro

acaso a vossa alma se pode regosijar com o Hymno
do Eei ou com o da Carta?

Pois as situagoes sao as mesmas.

V6s e a Patria tendes annualmente um enorme

passivo.

capital que estava no Eoriz o vosso futuro

e o dominio d'alem-mar -o futuro da Patria.

A noticia da fallencia e a noticia do ultimatum,
com esta diiferenga apenas: uma originou-se na ad-

versidade dos negocios, outra na ambigao d um lord.

Vos sois a Patria; viveis n'ella; sois a alma e o

brago d'ella.

A Patria e tudo isso que vos rodeia: familia e

amig-os, affectos e carinhos
;
e tudo o que ha de bom,

de generoso. de nobre e feliz na vossa existencia; e

a limpidez d?

este formosissimo ceo peninsular, a ri-

sonha paizagem do nosso Minko, a irradiagao das

nossas alvoradas, o oiro dos nossos crepusculos, o

matizado dos nossos campos; e essa dulcissima me-
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lancholia que ao toque das trindades inunda a nossa

alma com a toada longinqua das cangoes populares.

e o nobre orgtilko que em vossos olhos brilha quando

escutaes a epopea das nossas gloriosas faganhas; e

essa formosa cabega de velho que vos sorri, e a es-

posa carinhosa que vela a vossa doenga, e a creanga

esse pequenino ser feito com raios de alvoradas e

crystallizagoes de sorrisos a quern cbamaes filbo (
l

).

Quern offender a Patria offende-vos.

Quern a roubar rouba-vos.

Quern toca o hymno da Carta quando ella soflre.

toea-vos o kymno do rei quando, com a fallencia do

Roriz, reconheceis perdidas e inutilizadas as espe-

rangas do vosso future.

Despedi, pois, os gaiteiros, amigos.

Xao Hies faltara que fazer.

Ahi estao os paysanducos esperando a borga das

eleigoes. La cstao os de Monsao que d'elles necessi-

tam para as fare,as publicas do entrudo, em que li-

guram makololos e Serpa Pinto.

Uns e outros: paysanducos, makololos e santas-

(1) Oh padre capellao: que rica tirada para \\mjuramento de ban-

deiras . . .

So falta : e a terra que cobre os ossos de nossos avos !
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cocas provam a evidencia, pela sua immobilidade

mental, que, realmente, nao havia razao para os sa-

bios repellirem com tanto ardor as theorias de

Darwin.

Nos cerebros de todos elles, existem irrefutaveis

vestigios de hereditariedade chimpanzeca.

Distingui-vos d'elles!

A sympathia que me inspira a vossa Assemblea

deveis estes periodos, onde podereis encontrar phrase

aspera de sinceridade, mas nao phrase humilhante

de ironia.

Nao vos offendaes, pois. por eu declarar que es-

tou intimamente convencido de que nenhum de vos

conhece exactamente o valor, a extensao, a situagao

geographica, os limites dos terrenes que a canalha

dos lords nos pretende roubar; como sinceramente

creio que a mesma ignorancia existe no espirito da

maior parte dos patriotas que promoveram a grande

rusga de 14 e que por alii, ainda hoje, erguem as

maos ao ceo, falando de roubos, de direitos indiscuti-

veis, etc., etc.

Tirae-me do grupo promoter da fantochada umas

tres ou quatro cabegas, e demonios me levem se as

restantes vos disserem para que lado fica a Africa,

se fica perto ou longe de Taiao e se la vivem ho-
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mens civilizados como nos, se paysanducos, se oran-

gotangos.

Em vos, tudo desculpa essa ignorancia. Sois no-

mcns do trabalho. Quando o dia nasce, principiaes a

lucta pela vida; quando o sol se esconde, procuraes

no repoiso, vigor para a tarefa de amanka. Nao po-

deis, portanto, dispensar o tempo nccessario ao es-

tudo d'estas questoes que a Historia, a Geographia,

o Direito internacional, etc., esclarecem.

Essa ignorancia existe, ainda mais profunda nas

amadas populares inferiores a vossa.

Berraes, pois, que vos roubain sein conhecerdes,

quanto, o que, e ondc.

Consultae a consciencia e dizei-mc se isto assim

nao succede, c se nao consideraes censuravel que um
hoineni nas ruas grite contra um ladrao, ignorando

os direitos que tern de o fazer e so porque ouviu as

exclamaQoes dos outros.

Reconhecereis, portanto ? que podia condemnar a

vossa manifestagao de 28, mas se acreditaes na since-

ridade d'essa sympathia que eu vos affirmei nutrir

pela Assembled Recreativa, se a opiniao d'um homem

que se ri dos que, n'outras espneras mais illntfrada*.

fazem das luvas uma coisa que o men cocheiro usa

distinctivo irrefutavel d<j wntimentos diynos ecara-
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Uieirescos (!) permitti que em poucas palavras vos in-

dique a forma como eu entendo que vos devieis ter

organizado a manifestagao.

Xada de nmsicas; nada de procissoes pelas ruas!

Um de vos pediria o theatro. Tres on quatro iriam

em commissao convidar qualquer dos officiaes do Ee-

gimento que os teades ahi illustrados e competen-

tissimos -para uma conferencia sobre a questao do

Chire-Nyassa, em que vos expozesse claramente,

peraute um mappa, a situagao dos nossos dominios e

a legalidade dos nossos direitos.

Para essa conferencia abririeis as portas ao povo,

a esse eterno ignorante sempre explorado, porque o

nao educam; e se os vossos recursos podessem con-

tribuir para uma verdadeira e util obra de patriotis-

mo, a esse mesmo official pedirieis que vos escreves-

se um pequeno volume onde, em linguagem chan,

clara, perfeitamente intuitiva e ao alcance de todas

as intelligencias, se desenrolasse a historia do nosso

Passado e a historia d'essa vergonhosa allianga com

a corte dos lords.

Distribuirieis depois, oito centos ou mil exempla-
res d'essa publicagao pelas freguezias do concelho,

pelas escholas, pelas ruas.

E entao, amigos, com os brados de colera e com

as exclamac,oes de desalento que a miragem das nos-

sas gloriosas conquistas provocaria, poderieis compor
um hymno um verdadeiro hymno nacional, mages-
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toso, triumphante, imponente de entkusiasinos, arre-

batador de generosos sentimentos, palpitante de sin-

cere, energico e irresistivel Patriotismo!

Poderieis entao gritar:

Viva a Patria!

que eu, sobre a cabega d'esses paysanducos que se

riram de vos, responderia com toda a energia de mi-

nha alma:

Hoiira a Assemhlea Rccreativa!



XXII

Carta a S. Ex. a

,
o Sr. Administrador

Ex.roo
Sr.

De caso pensado reserve! para esta data, em que

concluo a publicagao que tanto tern agitado o espi-

rito dos sens excellentissimos administrados, a ma-

nifesta^ao dos sentimentos que agltaram a minha

alma n'essa hora solemne, em que V. Ex.a foi cha-

mado as graves deliberates da AdministraQao con-

celhia.

E de caso pensado o fiz, Ex.mo Sr.. porque ne-

cessitava que o tempo, os factos, me fornecessem

elementos com que, ao collocar a individualidade de

V. Ex.a n'esta curiosa galeria de celebridades valen-

cianas, podesse fazer ao publico um pequeno discurso

apologetico com phrases e linguagem differentes as

d'essas escalrichadas apotheoses das luminarias da
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terra, prenhes de estimados cavalheiros, de integcrri-

mos mayistrados, de robustos meninos e outras mi-

nhocas que o Noticioso inventa para enfeitar o an-

zol d'uma assignatura annual.

Hoje, porem, Ex.mo Sr., que tres raezes se sumi-

ram nas voragens do Tempo depois d'essa augusta

solenmidade da posse, d'esse acto d'uma respeitabili-

dade indiscutivcl em que a imponencia das nossas

instituiQoes civis actua sobre o espirito com a pres-

sao de cem atmospheras hoje, em que a individua-

lidade administrativa de V. Ex.*, evidentemente se

destaca entre as auctoridades da minha terra, mar-

chando a passo d'anjo no coicc das procissoes, ao

lado de Sua Excellencia o Senhor Governador Peri-

cles i e urn pouco a frente do sen suborclinado o Snr.

Joaquim, inuito digno e conspicuo Substitute di-

,s:ne-sc V. Ex:1

permittir que eu Ihc dediquc estas

linhas, onde vou synthetisar a opiniao que no mou

espirito existe acerca do Senhor Administrador.

Percorrendo a historia dos gloriosos feitos dos

antepassados de V. Ex.a n'essa cadeira administra-

tiva meditando sobre as diversas aptidoes e facul-

dades que nas sombras do Preterito, ainda lioje illu-

minam os vultos dos prestantes e muito dignos cida-

daos que eu por alii vi atados a banda bicolor,
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comparando os feitos immorredoiros que enaltecem

os annaes da Administrate valenciana desde a

lorralJiada da Santa ate ao exterminio da Eua Verde,

desde a prisao d'aquelle feroz e sanguinario Trop-

pman na tomada de Barros ate as fornadas eleito-

raes da Misericordia, com os actos de V. Ex.a
,
eu,

Ex.mo Sr. com franqueza nao posso exprimir o

conceito que de V. Ex. 3 formo com palavras differen-

tes d'estas:

V. Ex.a e o refago dos administradores !

E d'estas palavras escriptas corn a rude sinceri-

dade que ate aqui arrepia a linguagem dos meus

escriptos, acaso podera V. Ex.a deduzir intengao des-

doirante das suas aptidoes intellectuaes, dos seus

conheciinentos juridicos, das suas faculdades admi-

nistrativas ?

Se tal succede, erra o seu excellentissimo criterio.

V. Ex.a
e o refugo dos administradores, porque

tern uma carta de bacharel, porque sahiu ha poucos

annos da Universidade com uma educagao politico-

scientifica imperfeita, racbitica, insufficiente para as

funcgoes do elevadissimo cargo de que esta inves-

tido.

V. Ex. a esta saturado de ordenac,oes, de codigos,
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de paragrapbos unices, de disposigoes transitorias,

dc subsidies, de cartas de lei, de alvaras; conhece

os trabalbos e as tbeorias de Bentbam, de Krause,

de Kant, de Grotius, de Blackstone, de Calvo, etc.,

etc., mas ignora absolutamente e precisamente a

que e mais essencial a urn Administrador, merce

da insufficiencia dos programmas officiaes e da falsa

orientagao que na Universidade preside a incubagao

d'uiii bacbarel.

A cducaQao social do individuo deve adaptar-se

as condicjjes e exigencias do cargo a que se des-

tina. Urn medico aprende a curar feridas; um mili-

tar ;i fazel-as; um escrivao de fazenda a tirar ca-

misas; um boticario a preparar tisanas; um paysan-

duco a contar cucbarras
;
um espirito-santo a inspirar

tolices; um Zinao a reforgar sinapismos.

Para la da espbera profissional que a sua edu-

urfio Ihe circumscreve, o individuo torna-se um ser

inutil, prejudicial, incommodo.

E o que'succede com V. Ex.a

V. Ex.a cursou todas as cadeiras exigidas no

programma official d'um bacbarelado: direito roma-

no, dito penal, dito commercial, dito civil, dito in-

ternational. Sabiu habilitado para tudo : para defen-

der, accusar, aconselhar, cbicanar, fazer do direito

torto e do que e torto direito, em questoes de aguas

de rega, de foros, de fallencias, de peculates.

Para o que nao sahiu babilitado e para Admi-

nistrador do concelbo.
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Tern V. Ex.a
culpa d'isso ?

Xao. Tem-na quern organizou os programmas

para a faculdade de Direito.

Xa minha humilde opiniao, ao curso de Direito

devia accrescentar-se mais urn anno, para trabalhos

praticos na cadeira de Politica legal.

X'esse anno, os futnros bachareis teriam de re-

solver, praticamente, entre ontros, os segnintes pro-

blemas :

1."

Empalmar uma eleigao

Xo meio da sala seria collocada a nrna. Alguns
alumnos representariam a opposicjio. Com os res-

tantes constituia-se a mesa: presidente, secretaries,

escrntinadores, olheiros, capatazes, abbades e cace-

teiros.

examinando teria de satisfazer as seguintes

provas, sem que a opposi^ao percebesse a fraude.
\

a) Introdiizir rapidamente na urna um mago de listas governa-

mentaes.

b) Riscar os domes dos eleitores reconhecidamente opposicionis-

tas.
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c) Incluir na chamada e fazer substituir por mironcs todos os

inortos da freguezia.

d) Inutilizar imperceptivelmente com borrocs de tinta as listjis

dos contraries.

e) Entornar um tintciro na urna, quando a eleiQao se considcrar

perdida.

f) Armur uma barulha na cgreja; dcrrubar mezas, cadeiras,

quebrar cabegas aos eleitores
; dar, ate, pancada nos san

-

tos e fugir afinal com a urna.

fj) Em)nilmur uma acta. (Para esta prova o examinando po-

deria consultar os tratados especiaes que. sobre tal as-

sumpto, tern escripto o Ex."10 Sr. Dr. M. Thomaz.

2.0

Uma fala aos lavradores

Antes da elei^ao (niodelo a}:

Olc amiyo! Toque. De cd um abra$o. Esta e a *tm

filha? Esta uma fior; tern juizo, rapariga! Sabe que ar-

ranjei um subsidio para as obras da torre? Custou, mas

arranjou-se. Voce ndo tern um filho no recrutamcnto?

Recebi hoje carta de Viahna em que me dizem que vae ser

isento. Aquell.a e a tal propriedade em que. esses ladroes

Ihe lancaram quatro pintos? Eu amanhd arranjo isso na

Fa-enda; o mais que deve pacjar e um pinto. Pegue Id



XXII CARTA A S. EX. n
,
O SR ADMINISTRADOR 353

urn cigarro. Com franqneza ; fume a vontade, que c brandi-

nho. Nao tern lume? Metta d bocca . . . Promplo! E ver-

clade: jd me eaquecia. Voce e dos nossos ; dmanha e a elei-

cao. Homens honrados sdo do twsso lado. Jd cd o tenho na

cabeceira do rol Diabo! tcnho o sen nome na ponta da lin-

gua . . . Zv-da Portellaj exactamente. Aqui tern uma lixta.

Miutde para o diabo a outra canalha. Adeus. As ordens

sempre, sempre, para o que quiier. DC. cd outro abraco

</itc
r de amigo. Aden*.

Depois da eleigao (modelo l)\

V. EJ\* da licenca?

Entre!!

Louvado seja nosso . . .

Que qnerl :> !

En sou o 7.c da Porlella, aquclle . . .

logo, venha logo; tenho mais que fazcr.

Orrjunixar rapidameiile o or^amento d'uiiia

borga eleitoral, dada a capacidade cuhica
das barrigas dos abbades e a permeabili-
dade alcoolica dos lecidos iutestinaes.

A resolugao d'este problema requer os segtiintcs

conhecimentos :

a) Saber o prego dos carneiros, dos calhos, do vinho, das ba-

tatas, das rcsteas d'alhos, do pimentao, etc.

23
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b) Saber applicar o ammoniaco no caso provavcl d'uma borra-

cheira.

c) Saber receitar um purgante e manejar uma seringa na de-

licada operagao do crystcl.

d) Saber ouvir de contiss-io iiualqner brnto qnc estoire repen-

tinamente com a indigcstao.

Kedirjir uina informaoao favoravcl a imposicao
de qualqiiei* tiMiisfcrencia, enihora <'lla va

laii(;ar na inisoria a faniilia d'um funccioiia-

rio honesto.

Modelo:

tranaferencia toniti-sc >:< TNM n-ia c air indiapensa-

vel a boa solucao dos nosxos ncyoc.ios. homem e reyenera-

dor. Di~ por ahi o diubo d<> Mm-naino. Alem d'isso, ernhirra

com o A. Oru cste A. scyura o 0., que vale, o.s sens

volos. Com o A. nan podumos contar, porque c dos

bios e vae pnru UKem mats der. Por aqid ja se rosna na

transferencia e Lodos berram que c uma infamia. Jwmem
tern olio filhos. Que isso ndo influa tw ammo de V. Ex.*

Quanta rtiais distante for a sua collocacao melltnr, porquc
mais desafogados ficamos. Espero solucao rapida. Resposta

telegraphica. A victoria depende d'csta transferenciat
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Coiiclusoes varias sobre a elasticiclade

do Direito administrative

aj F. (governamental) tern uma burra. So paga decima

quando for da

b) F. (gov.) tern urn vcndimcnto collect avel de rcis 100 WOO.
Reduz-se a 50 000.

c) F. (opposigao) < professor e politico contrario.

as <jratifica$O8 sob qualqucr jif

d) F. (gov.) requer uma policia correccional contra X. Pe-

dra nos autos.

e) F. (op.) i' fiUio unico c awpuro da familia. Intimado

para em Ires horas se apresentar d inspecccio.

f) F. (gov.) e forte como ion toiro e robitsto como um Her-

cules. Enlra dmanhd na inspeccdo. Isento por tisico.

y) F. (gov.) c yallcyo e intnijdo. Na yazela do partido-
illustre correliyionario e probo cidaddo.

h) F. (op.) c homem de hem; eu tambem o creio . . . apesar
(If fjue di-em por ahi (eu ndo acredito) que c ladrdo

e salteador de estrada.
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Dirigir nos campos da. politiquice, com si agni-
lliada da administracao, o rebanho dos caina-

ristas.

Estc problcma exige dois raezes de tirocinio com os boieiros

do Alemtejo, para sc apprcndcr a deitar o Ian) c a ivunir a uia-

nada (iual([iier boi tresmalhado.

Ora diira-iuc V. Ex. a
: n'estes tres mczcs em quo

tern empregado a sua actividade nas coisas da nossa

administragao nao encontrou ainda em cquarao. s<>-

bre a sua mesa de trabalho, todos esses problcmas?

E resolveu-os?

Nao os resolveu. porque a sua consciencia c a

sua dignidadc esperam, ainda, as provas de clastici-

dade c de resistencia que necessitam para a tensfio

das patifarias politicas.

V. Ex.a tem feito um pessimo logar.

Neiii come os calhos dos abbades, nem e paysan-

duco, nem e provard, nem delta foguetes.

Se nao fosse a luminosa e providential influen-

cia do seu Ex.mo Substituto, homem de assaz pro-

vado engenho e competencia em assumptos de Di-

reito administrative c ilhas adjacentes, V. Ex.a en-
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vergonhava a terra, o partido e os amigos, a cujo

numero eu tenho a bonra de pertencer.

V. Ex. a nao teni feitio para Administrador.

Em tantos de tal (ainda V. Ex.a nao tinha na

gaveta, ao lado das piugas, a banda azul e branca)

entraram no sen escriptorio os cidadaos Ze Pita,

Tone do Logar e Manel Cancella.

Este Manel trazia uma qnestao com o sogro por

causa das aguas da rega.

Disse da sua justiga.

V. Ex.a
ouviu, penson e aconselhou.

Ze Pita, cidadao qne tern as suas fumaQas de

doutor lareiro, niettcu a colnerada no caso. muito

lepido e escorreito com umas objecQoes ao douto con-

selho de V. Ex.a

V. Ex. 11

ouviu, penson c refutou: artiyo tantos,

paragraph*) tal, etc.

Vae n'isto o Tone do Logar, home de repre-

sentagao e de lettras gordas na freguezia, chegou-se

tambem ao rego da discnssao. e metten o bedelho,

descobrindo ainda outra hypothese.

V. Kx. a

ouviu, pensou e concluiu.

Ficara o caso liquidado entre os quatro doutores,

digo, entre V. Ex. a e os tres cidadaos.

Quanto e? perguntou Manel.

Dezoito vintens! respondeu V. Ex. ;l

Ficon estarrecido o homem. Nunca imaginara

pa gar nm conselho por niais de tres patacos, muito
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especialmente agora que o Joao Moraes os annun-

ciava a qiiatro menos cinco, para quern se avengasse

ao mez.

Sor Doutor. . . talrez seja cnyano de Vdssoria.

mas foi so um conselho . . .

Foram tres e nao um! respondeu V. Ex. a com

aquella cara muito arrenegada que as vezes tanto

assusta a gentc.

Tres, men senltor"?

- Voce nao falou ?

E depois nao falou outro ?

E nao faluii. depois oufao? Tres vezes seis, dc-

eoito.

Justissiina era a reclainaQao.

Xein os sete sabios da Grecia poderiam contes-

tar a legalidadc e a exactidao d'aquella opera^ao

arithmetica.

Este simples facto revela a rispida e austera

execu<jao que V. Ex. a da aos sacratissimos principles

da Justi^a e da Equidade e revela, tambem, a in-

competencia de V. Ex. a

para um logar onde, tendo

tres, oito, dez ou vinte consultas diarias, nada po-

dera reclamar, quando Arenham recommendadas por

o sr. Joaquim, ou por outro qualquer confrade poli-

tico que se lembre de fazer favores e de adquirir
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popularidade, a custa dos dois contos que V. Ex. a

gastou na format lira.

Para estas coisas de Politica e preciso ver muito

ao longe, ter vista de cagador, e V. Ex. a mesmo

como cagador, e urn desastrado.

Xunca me bei-de esquecer d'aquella surriada que

Ihe fizeram os rapazes de Arao, quando V. Ex. a
la

appareceu com todo o seii arsenal de guerra.

Um dia. o Rocba e o Leitao suggeriram no cere-

bro de V. Ex.a
as glorias de Nemrod.

Depois de jantar, sahia V. Ex.a com todos os pe-

trechos de caga, inoffensivamente mortiferos. Uma
solida escopeta de carregar pela culatra; a cinta, um

grandecissimo facalbao para escucbinar javails; no

bolso direito. tima enorme navalha de furar lobos; a

tiracollo. d'um lado a cartucheira com trezentas car-

gas de polvora e bala; do outro lado, o canudo de

cortiga com vinte e sete furoes e furoas; no bolso

direito do collete, um revolver de oito tiros; no es-

querdo, um lox de quebrar dentes a caes e vinte

exemplares do Noticioso para necessidades urgentes;

nos pes, aquellas grossas botas de sete solas imper-

meaveis, ate, no Rio Minbo; aos bombros, o capindo

de borracba, gemeo do outro com que o Albino

attrae a cbuva por essas ruas, em dias claros e for-

mosissimos dc Primavera; atraz de V. Ex.a
, ladrando,

farejando. saltando vallados e algando as pernas, se-
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guia a terrivel matilka, recrutada na Parada-velha:

podengos de todas as ragas e feitios, para coelho,

para perdiz. para lobo: o Nilo, a FuinJia, o Giyioitc,

to, Nero! volta, Farrusca!

Assim disposto e precavido, seguia V. Ex.a
por

essas aldeas fazendo trenicr o solo, os ceos, a terra,

os mares, com o aspecto apavorador da sua feroci-

dade venatoria.

N'isto, alii ao pe de Arao, urn triste pintasilgo

risca no ar uma curva e vae poisar no arvoredo

proximo.

A matilha amamm.
V. Ex.a toma ar, carrega a escopeta. aponta . . .

toma outra vez ar . . . desfecha e ollia.

passarito soltara uma gargalhada de cscarneo

c batera as azas. voando . . .

Quando passou sobre a cabe^a de V. Ex.", la do

azul dos ceos cahiu uma coisa sobre o seu excellen-

tissimo nariz.

A qual coisa. molle, pastosa, de cor cinzenta e

com o feitio retorcido d'um S fez exclamar a um ra-

pazinho que, de carrapuco vermelho e maos nos bol-

sos, a distancia presenciava o caso:

Oh que grande ca^ador de minhocas!

E campos fora dc Politica, Ex.mo Sr., quando

encontro V. Ex. a armado de ponto em branco com

a escopeta da Admmistragao, cartucheira presa a

banda azul e branca. matilha de abbades e rafeiros,
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quando verifico que V. Ex.a nem tern animo para

disparar o bacamarte d'uma transferencia, nem sabe

empalmar uma urna, nem falsificar uma acta, nem

dirigir uma borga de calhos, nem descascar uma ba-

tata, nem deitar um foguete com ropia. nem tocar

n'um gaiteiro, nem mentir com cara seria, nem per-

seguir os professores, nem desgragar uma familia,

nem deshonrar um funccionario, nem amesquinhar

um merito, eu
?
Ex.mo Sr., n'esta occasiao em que

V. Ex. a
por ahi anda atrapalhado com a escopeta de

dois canos que nas maos Ike metteram, para dar o

primeiro tiro contra a opposigao nao posso repri-

mir estas palavras com que, conceituando politica-

mente V. Ex.a
, parodio o rapazito d'Arao:

Oh que grande Administrador das duzias!

Aos pes de V. Ex.a
,
curva-se respeitosamente o

Zntao.
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Compadres e Comadres

Decididamente. nao se pode ser rapaz solteiro

em Valenga.

Segundo reza a minha cartilha, os inimigos do

homem sao tres: mundo, diabo e carne.

Oa na terra, os inimigos dos rapazes sao tam-

bem de tres especies: aguas de Christello, bailes e

comadres.

Todos estes inimigos teem procedencia diversa:

um nasce na Assemblea, outro fora de Portas, outro

na Coroada.

Todos teem um caminlio: o namoro.

Todos teem um fim: o casamento.

Epilogo egual para todos : o conjugo ros do

Magalhaes e a Sr.
a Dona Maria do Hospital.
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Berra-se por ahi contra os jesuitas, contra os

abusos dos regeneradores, contra as tyrannias do

Joao Cabral, contra tudo que pode affectar o livre

exercicio dos nossos direitos e das nossas regalias.

Ninguem se lenibra de requercr uma querela

contra as comadres da Ooroada, que ha dezenas de

annos implacavelmente langam ao pescogo dos nos-

sos mais airosos jovens as gargalheiras do casa-

mento e a colleira de paterfamilias.

Kin bclla inanlia de Abril entra nm raio de

sol na alcova; acaricia-nos o rosto; faz-nos cocegas
no bigode e diz-nos baixinho ao onvido: Sao seis

horn*: Icr/otfti-tc. calaceiro! La fora cantam as avesr

('.'J/afidn aroma* /f* Jlores; estd tao lonita a cam-

l>nui ... tao risonhos estao os prados . . . tao dln^mnn
<i ntutoxphera e tao azul o azul dos ceos . . . Vem c<nn-

in-if/0. Es lirrc; nun /irrcisas de ajudar a hirar os

peqiienos. Vamos, veste-te, que eu espero cd font.

Vintc ininutos depois, respiramos por esses cam-

pos o ether das madrngadas. A nossa alma ine-

bria-se; sentimo-nos alegres, bons. fortes e felizes,

porqne somos livres. Desejavamos possuir umas bo-

tas de sete leguas, como as d'aqnelles contos da in-

fancia; trepar a todos os oiteiros, subir a todas as

collinas, saltar por todas as planicies.
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Phantasiamos azas como as da cotovia que se

libra nos ares, cantando hymnos de jubilo, de liber-

dade, de amor.

Horas depois regressamos a casa. A entrada, a

sopeira entrega-nos mysteriosamente uma caixinha

dos collarinkos, ou dos pos da gomma. cuidadosa-

mente atada com fita de seda azul.

Abrimos :

Dentro, muito secio e garrido, urn palmito; ao

lado. teso e perfilado, um cartao de visita:

Fidana de taL

Desde aquelle momento, o bacfllo viryida do ina-

trimonio inficiona o nosso organisino. Perdemos a

vontade de comer, damos ais, suspiramos a lua, fa-

zemos versos, cantarnos o choradinho e principiamos

a cuidar nas roupas brancas.

s<> nfio mudamos immediatamente de terra, unico

remedio efficaz. estamos perdidos.

Que me conste, ate koje, dos atacados pela fatal

molestia so resiste um o Velloso. Se escapa ate

aos quarenta, vae para o museu do Inglez.

Perde-se em a noite dos tempos a origem d'essa

funesta cerimonia : a ekigao dos compadres.
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Sei que dnbia e, ainda, a tradigao qne a localiza

na Coroada; porquanto. auctores varies e juriscon-

sultos sisudos estabelecem no centre da villa a insti-

tuicao de tao perfidas solemnidades.

As pandectas da Assemblea, os folios da Colle-

giada, os annaes da Kx. 11 " 1 Camara nada informam

a tal respeito. Em vao os consulto em frequentes e

long-as vigilias.

Esta prioridade de direitos na organizagao da

escrutinio annual torn por vezes suscitado contro-

versias violentas e disputas acaloradas entre os pu-

cilicos habitantes da rua de S. Joao e os da Co-

roada; e se nao fora a sisudez, prndencia. diplo-

inacia e tlno politico dos conspicuos inquilinos do

Santo Precursor, certamentc ja teriamos a lament ar

successes graves e nao pouco deploraveis aconteci-

toentps.

X<> omtanto, a malquerenQa entre os dois povos
oxistc e4 cxiste ovidcnte.

Na rua de S. Joao. uni habitante da Coroada

nunca foi urn cidadao da villa: foi. e e urn pdludo
da aldea; e a esta offensa responde a Coroada affir-

mando a supcrioridade dos sens costumes e dos seus

habitos, allegando, com assaz persuasiva logica, que
nao tern la, nem precisa, de Borralhos ou de Egyptos.

A origem de tao lastimaveis dissensoes esta na

clei^ao das comadres.
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A epocha (Testa cerimonia nao foi, como alguem

podera imaginar, fixada ao acaso. Fixou-se traigoci-

ramente para o domingo de Ramos.

Domingo de Ramos quer dizer: Semana santa e

Paschoa isto e soirees na egreja e na Assem-

blea e mais ainda chavenas de cha sem assucar

preparaclas pelo Cruz com agua do Christello.

Aos olhos incautos isto nada significa, mas si-

gnifica muito para o espirito do observador, porque
Ihe mostra em caminho perfeitamente livre e des-

embaragado, juncado de rosas e saturado de aromas,

a comadre e o compadre amarrados urn ao outro

com as fitas de seda do palmito e da caixa das amen-

doas. Vao alegres, risonhos, ckilreando, sorrindo, des-

penhar-se no abysmo sombrio do matrimonio, onde

o 3Iagalhaes, com uma saia de mulher aos hombros,
attencioso e mitrado, Ihes desfecha quatro tretas de

latim.

palmito aproxima o compadre da comadre .

agradero a V. Ex.* dou-lhe os meus sentimentos,

porque foi infeliz na sorte merecia compadre me-

Ihor, e tal, etc., diz elle.

Oli sr. Fulano ! Por quern e! ... fni ate a mais

feliz. Cd espero as amendoas. Olhe que e uma
vergorilla se as nao da. Quero ver, eu quero ver

como se porta diz ella.

Ao despedir, urn cumprimento demorado, urn sor-

riso, um olhar . . . e compadre e comadre trocam men-
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talmento, na visao doirada do futuro, o grau do pa-

rentesco.

Magalkaes surge ao longe. cntre nuvens cor do

rosa.

A sr.
a Dona Maria do Hospital pisca graciosa-

inente o magano olho csquerdo . . .

X;i quarta-feira santa, cntra uin rapazito no por-

tal; bate as palmas sou eu! faz favor-9 e cn-

troira unia pcrfumada caixinha, toda alegre c catita.

oiro c sctini axul. recheada de aincndoas e confeitos.

No fundo espregui(;a-se sorrateiramente unia

carta.

h'ubor as faces, noventa pulsagoes por minuto.

Icitura treinula. arfar dc seios, urn suspiro, dois sus-

piros.

Le-sc. rdt'-sc c torna-sc a reler a carta.

Trabalha o ferro de frisar coin mais cuidado. 88-

tuda-sc unia prega mais graciosa para a mantilha,

flor ao peito para o que der e vier, e entra a comt-

dre na egreja.

Quando abre o livro das oragoes, ja nao atina

com o Padre-Nosso nem com a Ave-Maria. Com os

olhos da imaginagao, so ve e le os caracteres sc-

guintes :
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MinJia senlwra.

Vel-a e amal-a, foi obra ftum momento. Quiz a

fagueira sorte escolher-me para compadre de Vocellen-

cia. Bemdita seja ella que me aproximou de quern, lia

muito tempo, e o enlevo dos meus olhos, a alegria da

minlia alma, a ventura do men coragao. Tomo a ou-

sadia de offerecer a Vocellencia as amendoas uinclu-

sas. Desculpara Vocellencia. Na minha terra fazem-

nas muito bem feitas. Doces d'ovos e amendoas sao

as especialidades. Se o Papa e a Mama gostarem, eu

mando vir mais. E bom comer poucas, porque sao

muito indigestas e fazem dores de barriga. Serei cor-

respondido n'este meu amor? Oh ceos! Quanto anlielo

sabel-o! De Vocellencia

ate d morte

V.

Durante as licgdes. n'aquelles intervallos em que
o Albino canta o seu macarronico, o Padre Alexan-

dre gargareja o melkor e o mais brunido do seu la-

tini e os outros padrecas se revezam, previamente
annunciados pelo rapaz sacrista que, de saiote ver-

melho, vae apagando, urn a um, os treze tocos da gi-

randola compadre e comadre libram as suas almas

pelas naves d'um mystico arroubo, ebrios de felici-

2i
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dade, de esperangas risonhas, e dulcilicados farta-

mente com araendoas de Tuy e rebugados de avenca.

A noite, na visita as casas do Senhor, o compa-

dre acompanha a comadre. Atraz, cochicham o future

sogro e a futura sogra. As beatas, ao longe, segre-

dam mais urn casamento . . . Compadre e comadre ja

se tratani por tu. Fica combinado o f/arf/arrjo.

Amo-te loas twites at'' mnnnlia.

Domingo de Paschoa.

Baile na Assemblea.

A comadre, quando alguem a pede para dan oar

de rodaj esta sempre compromettida. So dancja com

o compadre.

Compadre escolhe os melhores doces para a CQ*

riHlr<>; rodeia de attengoes a Mama da dita coma-

<lr<\- entretem o cavaco com o Papa da dita comadre;

e vis-a-vis do Mano da dita comadre.

As amigas da comadre, quando o co)ni>n<lrc cst;i

em pe, arranjam-lhe logo um logar ao pe da cowa-

dre.

Comadrinha vae, compadrinho vem.

No fim da noite, entrain ja na conversa as rou-

pas de linko, de panno cru, as cagarolas, as pancllas.

La ao longe, muito ao longe, sempre em nuvens

cor de rosa, a fugitiva miragem d'um cavalkeiro,

irreprehensivelmente encasacado, gravata e luvas

brancas, curvado em graciosa mesura perante o

Papa e a Mamfi.
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Urn pedido urn sim, Papa! uma lagrima da

Mama urn ail e uni fanico.

Dois mezes depois, Padre Magalhaes da o no; e

o mesmo raio do sol, que em Abril nos despertava.

penetra indiscretamente na alcova nupcial e segre-

da-nos ao ouvido:

forte lorpa!

Annos passados, quando compadre e comadre

teem quatro filhas casadoiras, sao elles que reclamam

a eleigao.

Cada palmito que sai de casa e um anzol.

Para o Velloso oh Paes de familial so a

coca on o botirao.

Gentis senlioras da Coroada!

Por piedade! Acabae com este tribute mais vio-

lento e mais horrivel do que o tributo de sete man-

cebos e sete donzellas que, outr'ora, Athenas pagava
a Greta.

Por piedade, senhoras!

Arrebataes, annualmente, la para cima,amelhoria
dos mancebos, a nata da mocidade, a fina essencia

da juventude, que depois abandonaes a essas ruas

obesos, gordurosos, crivados de callos, paterfamilias

de caclie-nez, lengo tabaqueiro e barretinho d'algodao.

D'aqui a pouco nao ha um rapaz solteiro em Va-
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lenc,a; e como as estatisticas demonstram que, para

cada mancebo casadoiro ha, entre nos, vinte damas

em disponibilidade, attentae que nao e risonho o

vosso future, porque esta provado a evidencia, que

os rapazes de fora sabem escapar a magia dos vos-

sos palmitos.

Vede o Velloso, o Leopoldo, o Gomes da Artilhc-

ria, o Prado, o dr. Brandao.

Transijamos, pois, gentis damas:

Nos estamos promptos a enviar annualmente para

a Coroada, quarenta arrobas de amendoas e quarenta

dictas de rebugados dos melliores e dos mais ricos

que tenham o Co-Co, e o Telmo Parada.

Outrosim nos compromettemos ao pagamento d'um

tributo annual de tres mancebos casadoiros, que vos

serao entregues no domingo de Ramos, ao meio dia,

(MM frente das AlminJias, com os respectivos balms de

roupa branca: camisas, ceroilas. piugas, barrctinhos

de dormir, pannos da barba.

Para o pagamento d'este tributo organizaremos

um gremio, como o dos negociantes, na distribuigao

da decima.

Os tres desgragados serao indicados pela sorte.

Irao esses para as negras penas do matrimonio, mas,

ao menos. os restantes poderao em todo o anno an-

dar satisfeitos. alegres, livres de melancholias e de . . .

palmitos.

Sou casado tres vezes, senhoras! Magalhaes

que o diga...
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E tanto as defunctas consortes, como a compa-
nheira actual, quern me prendeu foi a vossa eleigao.

For isso, quando agora vejo urn palmito e o

mesmo que ver o diabo.

Em nome da mocidade, protesto contra a

elei^ao das comadres!
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Ultimas palavras

Xa vida social, uma povoacjio possue a comple-

xidade do organismo d'um individuo. Pode estu-

dar-se physiologicamente e psychologicamente.

Tern sentimentos, expansoes, dores, coleras, ale-

grias; tern orgaos. musculos, enfermidades e lesoes;

periodos de vigor, dc engrandecimento e de deca-

dencia.

Athenas foi a alma da civilizaQao hellenica
; Spar-

ta tcve a musculatura dos fortes na hegemonia das

cidades gregas; Roma cingiu o mundo com os sens

bragos de ferro; na gloria dos sens triumphos e das

suas conquistas teve a vertigem da sensualidade e

do prazer; libertinou-se, eifeminou-se e apodreceu na

enxurrada das sargetas.
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Paris ri
;
e Londres, embrutecida com o gin, com

as fresh girls e com os deboches de Cleveland-Street,

offerece o nojento bandulho ao facalhao de Jack, ou

escouceia no matcli-box do Pelican Club, em que
dois homens se esborracham a soco, com grande

gaudio d'isso que e a quinta essencia da pelintrice,

do egoismo, da ambicjio, do orgulho, da pataqiieirice

reles da viella e que nas altas espheras do High-life,

em Leicester Square, no Regent's Park ou no Covent

Garden se intitula pomposamente um lord!

Appliquemos aqui, aquella conhecida theoria de

Broca sobre a relagao entre o volume cerebral e a

intelligencia.

volume do cerebro pode, segundo o eminente

sabio, indicar maior ou menor desenvolvimento in-

tellectual.

Ora, o que e o cerebro?

E a parte pensante do organismo.

X'cste individuo social uma povoagao onde o

devemos procurar?

Na sua parte illustrada; nos filhos que se distin-

guem pelas manifestaQoes da sua actividade mental,

e, assim, poderemos dizer que o numero d'elles esta

para a consideracjio e importancia intellectual do in-

dividuo povoacjio como o volume do cerebro esta



XXIV ULTIMAS PALAVRAS 377

para o individuo komem. Tanto maior, quanto

mais illustrada, tanto menor quanto menos culta.

E adraittido isto, desassombradamente podemos

affirmar que nenhuma outra povoacjio do paiz. com

egual numero de habitantes nas cathedras do En-

sino superior, nas elevadas posigoes do Exercito, nos

altos cargos da Magistratura, na Classe medica, na

Advocacia, no Commercio e frequentando ainda os

cursos superiores tenha numero egual, que nao

superior, de filhos, e tao. que nao inais, distinctos.

Mas. honrosa como e esta superioridade tambem

ignobil e infamante e a indolencia a que nos entre-

gamos, com que abandonamos os nossos direitos po-

liticos, com que ficamos de bocca aberta e maos nos

bolsos, na triste impassibilidade do fackir, assistindo,

impotentes como um eunucko, a essa activa evohiQao

que impulsa as mais insignificantes povoagoes, trans-

formando-as com os benesses das modernas institui-

Qoes e levando-lhes as arterias a hematose dos gran-

des centros civilizados.

titulo de burgo podre, com que realmente este

concelho e mencionado em Lisboa, deve ser para nos

mais degrada'nte do que a marca a fogo do grilheta

e do forgado.

Tempo e de nos libertarmos d'essa tristissima

condicjio de barregan, em eterna dependencia de

qualquer tia, velhaca e rufiona que a nossa custa

encha a panga e o pe de meia.

Na choldra da prostituigao politica do nosso paiz
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ha circulos qne necessitam de caricias e de namoro;
ha circulos fieis, ainda quo rarissimos; ha-os de per-

nas abertas para quern mais der, e ha-os pataqueiro*

destinados a desvirgar os meninos lisboetas, ou a

entregar o corpo ao primeiro pandego, que la de

Bijagoz ou de Paio Pires, se lembrc de passar por

olios, fazendo caminho para ir ajudar a embolar os

toiros no curro de S. Bento.

Esta e a nossa triste condicjio.

Ha seis on oito annos que n'estc burf/<> pod-re se

manifestaram uns debeis symptomas de vigorizacjio

politico,. Regosijei.

Pareceu-me que aiuda poderia vor Yalenga como

as outras terras; a mesa do orgamento, com o sen

logar marcado e o seu talher, e nao como entao es-

tava: dohaixo do banco, apanhando de quando em

qtiando o osso esfolado e o pontape do yajo que a

lovara pola trola do voto.

Vans osporanras! Antes o Passado. Appareceu
effect!vamentc a Politica, mas esfomeada, esquele-

tica. larvada, com manlias de gato lambaroiro e ca-

ricias de cadella aluada.

Anichou-se por ahi, comendo a tripa-forra e pas-

sando o tempo ao sol, de barriga para o ar e carcela

desaportada.

Tom dichotes de histriao e insultos de fadista. K
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insupportavelmente porca: onde toca cleixa baba;

oncle poisa deixa excremento. Quando fala nao delta

perdigotos, delta escarros; quando escreve nao o faz

coin tinta, mas com pus.

Se graceja causa nauseas, se chora provoca o

pontape.

Examinada physiologicamente encontramos-lhe

deficiencia de orgaos. E Impotente e a impotencia

organica reflecte-se na alma, porque nao tern entliu-

siasnios, nem aspiragoes, nem . . . vergonha.

Conjuga so um verbo: comer; so conhece um

pronome: nos.

Muda de patrao de tres em tres annos. Pouco se

importa com isso. Se elle a trata-mal, agacha-se,

servil e bumilde; se a trata bem, esfarrapa-lhe uma
cannela ou levanta a perna e . . . molha-o.

I'm ataque de epilepsia politica agita actualmen-

te os magnates eleitoraes.

Esta no choco novo deputado . . .

Indigitam-se dois filhos da terra como candidates.

A rua de S. Joao torce o nariz . . .

Esta rua dc S. Joao representa os mesmos chiw-

pffn.cf'* que, em tempos, rejeltaram o sr. dr. Tllidio

Ayrcs para facultativo do Hospital e o sr. dr. Jose

Vieira para medico da Camara.

Para que V. Ex. n

conlieQa bem a gente que o ro-
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deia, sr. dr. Pestana. aconselho-o a que pega porme-

nores acerca das discussoes que o sen nome provo-

cou nos centres.

Arrufos, greves, amuos, etc.

Diz V. Ex.a
que o Zinao e politico e ina-lnvjua.

Contra a primeira accusagao protesto respeitosa-

mente, e rogo a V. Ex.a
que faga raelhor conceito do

nieu caracter.

Emquanto a segunda, direi a V. Ex.a
que tern

inais a recear da boa-lingua e da fidelidade dos seus

pseudo-part idarios, do que da critica zinoica.

Eu defend! sempre a candidatura d'uni filho da

terra, emquanto que os seus amigos... Informe-se,

informe-se V. Ex.a
, porquc talvez isso Ihe seja pro-

veitoso.

Os trabalhos eleitoraes teem peripecias engraga-

dissimas que davam para novo volume de Sinapis-

mos,

Abstenho-ine, porem, de explorar esse incxgota-

vel filao de ridiculos, existente na massa cerebral

grude de sapateiro e pura secregao de rins dos

nossos politiqueiros.

Tenho na minha frente dois filhos de Valenga.

Nao sei, nem quero saber qual d'elles tern mais pro-

babilidades de veneer.

Oxala que todas as difficuldades desapparegam ;

que todas as indisposigoes terminem, que todos os
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esforgos se reunam e que esta terra possa, finalmen-

te. ter em S. Bento urn representante util e provei-

toso, como deve ser qualquer dos sens filhos.

Seja qnal for o vencedor e a opiniao politica que

perfilhe, eu saudo n'elle o valenciano que recebe o

mandate dos seus patricios, e oxala que a eleigao de

30 de margo de 1890 seja o inicio d'uma politica

digna. purificada de trampolinices, de arruagas/ de

lorralliadas da Santa, independents de histrioes e

de tartufos, que ate a data teem manchado a consi-

dera^ao d'esta terra com o infamissimo labeo de

burgo pod re!

Eis o que para Valencia deseja o mct-lwgua do

Zinao.
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